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Abstract: The aim of this study was to examine if an organisation that strives for
democracy and participation, also possess an open information culture. This
study deals with the information culture in a social movement organisation,
Attac Gothenburg. To achieve the aim, following questions were asked: What is
the organisation culture like, is it open or closed? What is the information
culture like, is it open or closed? What is the information culture like, in relation
to the identity of the organisation? The focus has been put on earlier research in
social movements, organisation and information culture. In this qualitative study
I have collected material mainly from interviews.

The organisation culture of Attac Gothenburg was relatively closed; it was hard
for a newcomer to get into the organisation, the different groups didn’t have any
organised collaboration, but the organisation, however, was flexible and open to
changes.

The information culture was both open and closed; it was open in the small
working groups, but the overall picture showed that it was closed. In the
working groups it was easy to share information, but there were problems in not
getting information in the organisation as a whole, unless you belonged to the
core of the organisation, or close to it.

One conclusion that can be drawn is that the importance of the formal
information increases, the bigger an organisation is and the more closed its
information culture is. The identity of the organisation as open and democratic
can be questioned. The information gap make the organisation risk loosing their
members, especially members on the fringe, when the emphasis is on “doing
things” instead of seeing to the importance of the organisational work. Attac is
running the risk of becoming a small lobby organisation, instead of a popular
and widespread organisation.

Nyckelord: ideella organisationer, informationskultur, informationsspridning,
organisationskultur, organisationsstruktur, sociala rörelser

Keywords: information culture, information dissemination, organisation culture,
organisation structure, social movements, voluntary organisations



Innehållsförteckning
1. Inledning________________________________________________________________ 1

1.1 Syfte och frågor _____________________________________________________________ 1
1.2 Definitioner ________________________________________________________________ 2

2. Metod __________________________________________________________________ 3
2.1 Informationsinhämtning ______________________________________________________ 3
2.2 Analys _____________________________________________________________________ 5
2.3 Metodens för- och nackdelar __________________________________________________ 5

3. Referensram _____________________________________________________________ 6
3.1 Informationskultur __________________________________________________________ 6
3.2 Organisationskultur _________________________________________________________ 8

3.2.1 Öppen/sluten organisationskultur ____________________________________________________ 9

3.3 Sociala rörelser, social movement organisations och ideella organisationer ___________ 11
3.3.1 Organisationsstruktur_____________________________________________________________ 11
3.3.2 Informationens roll ______________________________________________________________ 14
3.3.3 Identitet _______________________________________________________________________ 15
3.3.4 Makt och demokrati______________________________________________________________ 16

4. Organisationen Attac _____________________________________________________ 18
4.1 Attac Sverige ______________________________________________________________ 18
4.2 Attac Sveriges frågor________________________________________________________ 19
4.3 Attac Göteborg_____________________________________________________________ 20

5. Resultat ________________________________________________________________ 21
5.1 Samarbete mellan grupper ___________________________________________________ 21
5.2 Samarbete inom grupper ____________________________________________________ 22
5.3 Förändringar ______________________________________________________________ 23
5.4 Intern informationsspridning_________________________________________________ 24
5.5 Identitet __________________________________________________________________ 28
5.6 Organisationsstruktur_______________________________________________________ 29

6. Analys _________________________________________________________________ 31
6.1 Attacs organisationskultur ___________________________________________________ 32

6.1.1 Samarbete mellan grupper _________________________________________________________ 32
6.1.2 Samarbete inom grupper __________________________________________________________ 34
6.1.3 Förändringar ___________________________________________________________________ 34

6.2 Attacs informationskultur ___________________________________________________ 36
6.2.1 Informationsspridning kärna – periferi _______________________________________________ 36
6.2.2 Informationsspridning inom grupper _________________________________________________ 38
6.2.3 Öppen eller sluten informationskultur? _______________________________________________ 38

6.3 Informationskultur i relation till organisationens identitet_________________________ 39

7. Slutsatser_______________________________________________________________ 41

8. Sammanfattning _________________________________________________________ 42

Referenser________________________________________________________________ 44
Intervjuer ____________________________________________________________________ 45
Möten _______________________________________________________________________ 45

Bilaga 1. Intervjuschema ____________________________________________________ 46

Bilaga 2. Frågor vid pilotintervju _____________________________________________ 47



1

1. Inledning

Inom ämnet Information management betraktar man information som en nyckelresurs
inom varje organisation, lika viktig som kapital eller råmaterial (Wilson 1997). I ideella
organisationer eller inom sociala rörelser, där ekonomiska resurser ofta är en bristvara,
borde man därför lägga mer vikt vid resursen information. Denna uppsats kommer att
beröra spridningen av information, som är en viktig aspekt av information i en ideell
organisation. Studiet av spridningen av information ingår i ett större begrepp,
informationskultur.

De studier om informationskultur som jag tagit del av, har alla kopplat begreppet till
organisationers framgång (t ex Ginman 1987, 1988; Höglund 1998; Widén-Wulff
2001). Jag har istället valt att koppla begreppet till organisationens identitet, för att hitta
en faktor som informationskulturen i ideella organisationer/sociala rörelser kan ställas
emot. I dessa organisationer är det inte möjligt att titta på samma faktorer för framgång
som i organisationer där vinstintressen spelar en avgörande roll för verksamheten. I en
ideell organisation eller i en social rörelse är det istället den gemensamma identiteten
som har betydelse för hur man lyckas inlemma sina medlemmar i verksamheten.

Jag har valt att studera informationskulturen i Attac Göteborg och det finns flera orsaker
till det. En viktig orsak är bland annat att Attac vill arbeta demokratiskt och därmed,
menar jag, borde organisationen också eftersträva stor öppenhet när det gäller att sprida
den interna informationen. Attac har låtit höra mycket om sig under sina första år;
organisationen har varit av intresse för studier i bland annat massmediaforskning. Även
deras arbetsmetoder och struktur har gjort att valet föll just på dem. Möjligheten att få
ett rikt material att bearbeta har också bedömts vara god. Förutom litteratur om Attac
fanns även en webbplats (Attac Göteborg 2003) som innehöll en stor mängd
information. Där fanns bland annat information om att lokalgruppen av ett antal
arbetsgrupper och en samordningsgrupp, SG, vilket innebar att organisationen var
intressant att studera med tanke på de frågeställningar jag valt.

Denna uppsats har kommit till på initiativ av min handledare Karen Nowé. Hon forskar
om sociala rörelser och information och ämnet för studien är relevant för hennes arbete.
Som inspirationskälla för min uppsats tjänar en doktorsavhandling av Widén-Wulff
(2001). Avhandlingen är en studie av informationskulturen i finska försäkringsbolag
och resultatet visade att graden av öppenhet i organisationskulturen är kopplad till
informationskulturen och företagets framgång. Studien är kvalitativ och genomfördes
huvudsakligen genom intervjuer. Jag kommer delvis att använda samma metod som
Widén-Wulff (2001).

1.1 Syfte och frågor

Syftet med studien är att undersöka om en organisation som värnar om demokrati och
delaktighet också har en öppen informationskultur. Jag har valt att begränsa arbetet till
en undersökning av informationskulturen i en av organisationen Attac Sveriges
lokalgrupper: Attac Göteborg. För att nå syftet har jag valt att ställa följande frågor:
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- Hur ser informationskulturen ut i organisationen?
- Har organisationen en öppen eller sluten informationskultur?

- Hur ser organisationskulturen ut i organisationen?
- Har organisationen en öppen eller sluten organisationskultur?

- Hur ser informationskulturen ut i förhållande till organisationens identitet?

I denna studie kommer jag att undersöka attityder till spridandet av information, som
kan sägas utgöra en del av begreppet informationskultur. Däremot kommer jag inte att
undersöka informella informationssystem (tekniken) eller det kollektiva kunnandet eller
hur informationsresurser och kunskaper struktureras.

1.2 Definitioner

Eftersom Hofstedes (1991) definition av öppna/slutna system är centralt för uppsatsens
frågeställning har jag i första hand valt att arbeta utifrån hans definitioner av kultur och
organisationskultur. Med denna utgångspunkt följer min definition av öppen respektive
sluten informationskultur.

Hofstedes (1991) definition av organisationskultur lyder som följer: ”det kollektiva
programmerande av psyket som skiljer medlemmarna av en organisation från
medlemmarna av en annan” (s. 224). Hans definition av kultur är i princip densamma,
enbart med den skillnaden att ordet organisation har bytts ut mot ”en grupp eller
kategori av människor” (s. 13). Med öppet system menar Hofstede att t ex nykomlingar
inlemmas omedelbart, medan det omvända råder i ett slutet system (s 237).

Om man överför Hofstedes definition av termen organisationskultur på begreppet
informationskultur blir innebörden: det kollektiva programmerande av psyket som
skiljer medlemmarna av en organisation från en annan, när det gäller deras sätt att
handskas med information. Med öppen respektive sluten informationskultur menar jag
om information är tillgänglig eller inte. Detta kopplas i denna uppsats till spridningen av
information genom såväl formella som informella kanaler, i skriftlig eller muntlig form.

Information definieras som både en enhet och en process; information är data i olika
former, vilken levereras genom olika informationskanaler i skriftlig eller muntlig form.
I denna definition värderas inte data, d v s om data är värdefull eller inte, för den som
tar del av den. Alla data som sprids i en organisation kan vara information (Höglund &
Persson 1985, s. 43).

När jag har sökt efter en definition av identitet har jag funnit Castells (2000) definition
tilltalande. Han menar att konstruerandet av en kollektiv identitet påverkas av vem som
konstruerar den och i vilket syfte. Detta bestämmer identitetens innehåll, såväl
symbolmässigt som dess mening för de individer som identifierar sig med den, eller de
som inte gör det (s. 20). Därför måste en social rörelses identitet förstås utifrån dess
egen definition, d v s vad den själv säger att den är (s. 84).
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2. Metod

Det existerar i dagsläget inte många studier av organisationers informationskultur. Jag
har valt att använda studien av Widén-Wulff (2001) som utgångspunkt för mitt val av
metod. Hon har studerat informationskultur vid finska försäkringsbolag genom att
använda en kvalitativ, empirisk metod och hon använde intervjumaterial som sin
huvudsakliga källa (s. 9).

Jag anser att intervjuer är en lämplig metod i denna studie; intervjuer gör det möjligt att
lättare formulera de begrepp som kommer att studeras. Varför jag har valt att arbeta just
utifrån Widén-Wulffs intervjuschema hänger samman med att mitt ursprungliga syfte
var att testa hennes metod. Detta visade sig senare vara svårt med tanke på de helt skilda
studieobjekten.

2.1 Informationsinhämtning

För att nå uppsatsen syfte har jag valt att inhämta information via intervjuer, tryckta
källor eller annat skriftligt material som berör arbetets aktuella teman, den studerade
organisationens webbplats och de dokument som varit tillgängliga där, men även genom
att delta i organisationens möten samt att ta del av information på en av organisationens
e-postlistor.

Den litteratur jag har valt att ta upp inom området organisations- och informationskultur
är skriven av etablerade författare och de är frekvent citerade i arbeten inom ämnet. Det
finns en stor mängd litteratur inom området organisationskultur, framför allt från 1980-
talet. Jag har medvetet valt att inte fördjupa mig i allt. Istället har jag koncentrerat mig
på två av de författare som tas upp av Widén-Wulff (2001), nämligen Morgan (1986)
och Hofstede (1991). Deras resonemang får tjäna som en ingång till begreppet
organisationskultur. När det gäller informationskultur har jag framför allt tagit upp de
referenser som använts i Widén-Wulffs (2001) avhandling och sökt artiklar i Academic
Search Elite.

Relevant litteratur om ideella organisationer och om organisationen Attac har jag
påträffat vid sökning i databaser, t ex i LIBRIS, men även via sökmotorer på Internet.
Jag har även sökt information genom att studera artiklar och böcker som är refererade i
den litteratur som jag har läst och bedömt som relevant. En av de författare som jag
refererar till har fått stort utrymme i uppsatsen. Det är Charles Handy som har skrivit en
bok om organisation i ideella organisationer (Handy 1988). Han är en erkänd
organisationsteoretiker och i boken hänvisar han till en större översikt som han gjort
inom ämnet.

Organisationens webbplats har varit informativ och till stor hjälp för att inhämta
bakgrundsinformation om Attac Sverige (2003) och information om den verksamhet
som bedrivs av Attac Göteborg. Genom webbplatsen fick jag också information om
kontaktpersoner, för såväl Attac Göteborg som för de olika arbetsgrupperna inom
organisationen. Även formulerandet av intervjufrågorna underlättades genom
informationen som fanns på Attac Göteborgs webbplats (2003). Jag har också deltagit i
två möten som hållits av lokalgruppen, dels ett stormöte, dels ett möte för nya
medlemmar.
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Under uppsatsarbetet har jag, under en period av ett halvår 2003, mottagit 81 e-
postmeddelanden som skickats via en av Attac Göteborgs e-postlistor, [attac-gbg-
nyheter]. Denna e-postlista är framför allt tänkt att fungera som en kanal för aktuell
information. På webbplatsen beskrivs listan med följande formulering: ”för dig som vill
veta vad de olika arbetsgrupperna sysslar med, få kallelser till möten etc.” (Attac
Göteborg 2003).

Studien bygger framför allt på intervjuer. Det intervjuschema som finns i Widén-Wulffs
avhandling (2001, bilaga 2) har också legat till grund för de intervjuer som gjorts i
denna studie (bilaga 1 och 2). Jag har dock gjort vissa förändringar. Jag har tagit med de
frågor som kan kopplas till hennes tre första nycklar (1. Större förändringar, 2.
Samarbete mellan avdelningar, 3. Teamarbete). Medan frågor som kan kopplas till
nyckel 4-6 (4. Personalutbildning, 5. Målsättningar, 6. Mellanchefer) har uteslutits.
Likaså har frågor om individualitet, motivation, innovation och frågor om var i
organisationen specifik kunskap finns uteslutits. Detta vill jag motivera med att de i hög
grad kan kopplas till begreppet knowledge management eller till vinstdrivande
verksamheter, vilket jag inte kommer att beröra i uppsatsen. De frågor som jag har lagt
till i intervjuschemat är frågor som kan kopplas till organisationens identitet, eftersom
en del av studien utgörs av en analys av informationskulturen i relation till den.

De färdigformulerade frågorna utgjorde en bas för intervjuerna och följde i princip detta
schema. Ordningen på frågorna har inte strikt följts, i de fall detta inte varit naturligt,
utan respondenternas svar och associationer har fått styra. Respondenternas svar har
också i många fall lett till följdfrågor, för en djupare förståelse av området. Fem
intervjuer genomfördes och de varade i genomsnitt 1,5 timmar. De togs upp på band och
transkriberades, för att underlätta bearbetningen av svaren.

För att kunna välja ut vilka som skulle intervjuas fanns ett övergripande kriterium:
Respondenterna skulle vara medlemmar i organisationen Attac och aktiva i någon av
Attac Göteborgs arbetsgrupper. För att undvika ett skevt urval ville jag intervjua både
personer som tillhörde organisationens kärna och individer som var mer perifera. Jag
ville dessutom intervjua mer än en individ från olika arbetsgrupper. De fem personer
som jag valde att intervjua representerade tre grupper, fördelade 1, 1, 3. Jag har
medvetet försökt få en så jämn könsfördelning som möjligt; tre kvinnor och två män
intervjuades. Tre av dessa hade varit med i Attac Göteborg från starten i januari 2001
och tillhörde organisationens kärna, en person hade varit med i två år och hade tät
kontakt med personer som tillhörde kärnan. Den femte personen hade varit med i 1,5 år
och betecknades tillhöra organisationens periferi.

Jag startade intervjuarbetet med att göra en pilotintervju med en av Attac Göteborgs
kontaktpersoner. Därefter ringde eller e-postade jag flera av kontaktpersonerna för de
olika arbetsgrupperna. Efter ett antal telefonsamtal och e-postmeddelanden hade jag inte
fått tag på någon som ville ställa upp på en intervju. Jag besökte ett av organisationens
stormöten, där jag fick kontakt med en person, i en av de aktiva arbetsgrupperna, som
förmedlade kontakten med tre medlemmar i den gruppen. Ett av de sista försöken att få
ett mindre skevt urval var att använda organisationens viktigaste informationskanal,
d v s någon av organisationens e-postlistor. Jag e-postade till den lista, som jag hade
anmält mig till, [attac-gbg-nyheter] (se ovan). Genom detta förfarande fick jag kontakt
med en person som inte tillhörde Attac Göteborgs kärna. Frågorna till pilotintervjun och
de övriga intervjuerna presenteras i bilagorna 1 och 2.
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2.2 Analys

En studie av ett fall kan ge idéer om hur andra liknande fall fungerar, men därmed inte
sagt att de nödvändigtvis fungerar så. Jag vill inte påstå att alla ideella organisationer av
samma typ som Attac, eller ens andra grupper inom Attac i Sverige, fungerar som det
valda fallet. Däremot har jag velat undersöka om de påståenden och forskningsresultat
som finns i litteraturen kan återfinnas i det valda fallet, för att eventuellt bekräfta eller
dementera tidigare forskning.

Jag har valt att införa begreppet öppen kontra sluten informationskultur, vilket jag inte
stött på under mina studier av ämnet och jag hoppas att denna dimension kan göra
resultatet av studien tydligt. I studien av Widén-Wulff (2001) används enbart begreppet
öppen/sluten organisationskultur och hon har kopplat det till rik informationskultur.
Hennes studie berör också ett flertal organisationer, vilket möjliggjort ett mer
komparativt angreppssätt, d v s att hon graderat de olika organisationernas
öppenhet/slutenhet. Detta har inte varit möjligt i min studie och heller inget som jag
eftersträvat.

Svaren på intervjufrågorna, informationen från mötena, e-postlistan och studiet av Attac
Göteborgs webbplats, samt övriga aktuella dokument, har i kapitel 6. Analys kopplats
till de tre begreppen organisationskultur, informationskultur och informationskulturen i
förhållande till identiteten. För att analysera organisationskulturen har jag tittat på
faktorer som samarbete mellan och inom grupper samt förändringar i organisationen.
För att analysera informationskulturen har jag undersökt spridningen av information
mellan kärna och periferi, samt inom grupper. Mina slutsatser om informations-
spridningen mellan kärna och periferi har jag testat på materialet från e-postlistan för att
på så vis kunna verifiera eller dementera analysen av intervjuerna. Analysen av
organisationens identitet har kopplats till organisationens struktur och samtliga ovan
nämnda faktorer. Av Widén-Wulffs (2001) sex nycklar tar jag därmed endast upp de tre
första: 1. Större förändringar (Förändringar), 2. Samarbete mellan avdelningar
(Samarbete mellan grupper), 3. Teamarbete (Samarbete inom grupper) (s. 32ff.).

Min beskrivning är färgad av mina förutfattade meningar, min förförståelse.
Utgångspunkten har varit att Attac borde ha en öppen organisations- och
informationskultur, eftersom de värden som ligger till grund för organisationen bygger
på demokrati och delaktighet. Med öppen informationskultur menar jag att värden,
attityder och övertygelser stöder öppenhet vid skapandet, spridandet och användandet
av information. I denna uppsats har jag endast valt att studera en del av
informationskulturen, nämligen om spridandet av information inom Attac Göteborg
tyder på en öppen eller sluten informationskultur.

2.3 Metodens för- och nackdelar

Min studie baseras huvudsakligen på en metod, intervjumetoden, som kompletterats
med information från andra källor, t ex iakttagelser vid möten, information via en av
organisationens e-postlistor och en uppsats om Attacs självbild (Gren, Hubendick &
Molin 2001). Det hade det varit en fördel att använda flera olika metoder i denna studie;
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det skulle ha gett rikare möjligheter att belysa studieobjektet, men också möjliggjort
bättre belägg för studiens slutsatser.

Metodens svaghet ligger också i att empirinära metoder är beskrivande och resultaten
har en tendens att bli triviala på grund av att forskaren ofta påverkas av aktörernas eget
perspektiv (Widén-Wulff 2001, s. 9). Vidare kan man hävda att det är omöjligt att
upprepa en studie som denna och få exakt samma resultat. Resultatet påverkas också av
forskarens förförståelse av ämnet. En medvetenhet finns också om att det endast är en
”ögonblicksbild” som presenteras i resultaten, eftersom en organisation ständigt
förändras. Om ett par år kan Attac Göteborgs informationskultur ha tagit helt andra
former än idag.

Det skeva urvalet av intervjupersoner kan utgöra en av de största nackdelarna med
denna studie. Studien fokuserar intervjuerna och därför hade det varit betydelsefullt för
resultatet att intervjua fler av de personer som befinner sig i organisationens periferi.
Tre av de intervjuade var, eller hade varit, med i den lokala eller nationella
motsvarigheten till styrelse i Attac. En nackdel är också att endast tre grupper är
representerade i materialet. Undersökningen hade eventuellt visat ett annat resultat om
fler grupper kunnat studeras.

Det skeva urvalet av intervjupersoner till trots, menar jag att den bild som förmedlats av
såväl de som hör till organisationens kärna som periferi, i stora drag överensstämmer
och bilden av informationskulturen i Attac Göteborg har snarare förstärkts, än
förändrats, genom svaren från den enda medlemmen i organisationens periferi. Att
intervjua fler medlemmar i organisationens periferi hade sannolikt inneburit att de
slutsatser som dragits i denna studie cementerats ytterligare, istället för att en annan bild
av förhållandena hade framtonat. Möjligen hade studien kunnat ge en tydligare bild av
organisationens kultur och informationskultur.

3. Referensram

I detta kapitel kommer jag att ta upp forskning som jag har ansett relevant för
uppsatsens syfte och frågor, tankar som kan berika analysen [se kapitel 6. Analys]. Jag
har valt att belysa begrepp som informationskultur, organisationskultur, sociala rörelser
och ideella organisationer. Varför jag har valt att ta upp såväl sociala rörelser, dess
organisationer (”social movement organisations”) som ideella organisationer, beror på
att Attac borde kunna definieras som både en ”social movement organisation” (SMO)
och en ideell organisation.

3.1 Informationskultur

Forskningen kring begreppet informationskultur är relativt nytt och begreppet är ännu
inte vedertaget inom informationsvetenskapen. Informationskulturen är en del av
organisationens kultur (Widén-Wulff 2001, s. 6f.) [se kapitel 3.2 Organisationskultur].
Den huvudsakliga forskningen har framför allt skett i Finland, Norge, Sverige och i
England. En av de första studierna som presenterades gjordes av Ginman (1987). Senare
har även forskare som Tom Wilson, Ian Owens och Angela Abell (enl. Bauchspies
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1998, s. 8), det så kallade Åbo-konsortiet, och Lars Höglund (1998) producerat material
inom området. Bauchspies (1998) menar att varför forskningen i informationskultur har
varit koncentrerad till länder som Finland, England och Sverige, har att göra med en hög
grad av tillgänglighet till och kunskap om informations- och kommunikationsteknik
under 1990-talet. Det sammanhänger även med att det finns en homogen kultur i dessa
länder, vilket gör studiet av informationskultur mer legitim (s. 8).

Studiet av informationskultur är intressant, t ex med tanke på att det är relevant inom en
stor mängd discipliner och därmed kan göras tvärvetenskapligt. Bauchspies (ibid.)
räknar upp flera vetenskaper där kulturella aspekter av skapande, överföring och
användande av information kan undersökas i termer av informationskultur, nämligen
antropologi, kommunikationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik,
informationsvetenskap, biblioteksvetenskap, management, psykologi m fl (s. 9).

Vad är då informationskultur? Den som först använde termen informationskultur var
Ginman (1987). Hon menade att organisationer som värderar effektiv användning av
information och arbetar med att inhämta information genom medveten
omvärldsbevakning, har en tendens att nå ett bättre resultat. Informationskulturen
ansvarar för det oskrivna, det omedvetna beteendet, som överbryggar det som har
framförts officiellt och det som faktiskt har hänt. Informationskulturen finns inom
individerna i en organisation och avspeglas i deras uppfattningar och prioriteringar, som
i sin tur kan härledas till organisationskulturen (s. 24). Även Bauchspies (1998) kopplar
informationskultur till organisationens resultat och menar att de organisationskulturer
som värdesätter sina medlemmars kunskap om hur man inhämtar och värderar
information, som kan användas för att nå organisationens mål, är önskvärda (s. 28). Han
menar att informationskultur kan definieras som informationsaktiviteter i ett kulturellt
sammanhang; skapandet, spridandet och användandet av information kan förstås genom
kulturella normer, som värden, attityder och övertygelser (s. 5). Bauchspies (ibid.)
skriver:

Information culture becomes a way in which to consider who we are
in light of our communicative habits, why we make the decisions we
do with regard to ’information’, and how our value constructions
influence our decisions with regard to the creation and transfer of
information. (s. 6)

Även i studien av Widén-Wulff (2001) finns en tydlig koppling mellan framgången hos
en organisation och dess informationskultur. En informationskultur är en del av en
organisationskultur och inbegriper ”formella informationssystem (tekniken), det
kollektiva kunnandet (företagets kunskapsbas), individuella informationssystem
(attityder) samt informationsetik och informationsspridning” (s. 6f.). Hon menar vidare
att en informationskultur är beroende av sitt sammanhang. Det går inte att studera
fenomenet utan att samtidigt titta på både organisationens externa och interna miljö.
Olika typer av informationskultur ger olika förutsättningar när det gäller att hantera
förändringar och mängden information. Genom att studera informationskulturen i en
organisation kan man fokusera dess förmåga att använda informationen som en resurs.
”Företagets informationskultur består av individer, traditioner, system och värderingar
som finns i organisationen och det viktiga är hur dessa tillsammans skapar det
sammanhang i vilket informationen kommuniceras” (ibid., s. 249).
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3.2 Organisationskultur

Begreppet organisationskultur myntades först under 1980-talet, då forskare också
började studera organisationers kultur som ett fenomen. Flera olika skolor utvecklades
och de skilde sig i huvudsak åt genom att antingen mena att en organisation är en kultur,
eller att organisationskulturen kan påverka organisationen (Widén-Wulff 2001, s. 15).

Enligt Hofstede (1991) finns det ingen ”standarddefinition” av begreppet
organisationskultur, men de flesta skulle hålla med om att det bland annat är ett
holistiskt begrepp som avspeglar en organisations historia, som är besläktad med studier
av ritualer och symboler, som är socialt skapad och bevaras av organisationens
individer, samt att den är svår att förändra (s. 224).

I detta avsnitt kommer jag först att beröra Morgans (1986) idéer om organisationen som
kultur, men även begreppet subkultur kommer att förklaras. Därefter tar jag framför allt
upp den forskning som gjorts av Hofstede (1991), om öppen respektive sluten
organisationskultur. För att spinna vidare på begreppen öppen respektive sluten
organisationskultur har jag valt att även ta med något av vad Widén-Wulff (2001) tar
upp i sin avhandling.

Morgan (1986) konstaterar att kultur är något föränderligt, ett levande fenomen, en
pågående process i att konstruera verkligheten. En organisations kultur kan synliggöras
genom att studera mönster av människors samverkan; t ex kan man studera vilket språk
de anställda använder, vilka bilder och teman som dyker upp i en konversation eller
genom att studera vardagliga ritualer. Vanligtvis upptäcker man att det finns historiska
förklaringar till dessa mönster (s. 121).

Man kan förstå organisationen som ett samhälle i miniatyr, där skilda delar har olika
kulturer och subkulturer. Delade uppfattningar, integrerade eller fragmenterade, som
stöds av normer eller beteenden kan ha en avgörande betydelse för en organisations
möjligheter. Exempelvis kan en organisation ha en kultur där alla anställda tycker att
deras organisation är bäst i branschen och att den så ska förbli. En annan organisation
har en kultur av att vara en enda stor familj, medan en tredje är uppdelad i grupper med
sinsemellan olika värderingar eller uppfattningar om hur saker och ting ska vara. Studier
visar att personer i ledningen av en organisation har stort inflytande på kulturen, som
genomsyrar hela organisationen (ibid., s. 121, 126).

Det är inte ovanligt att organisationer visar upp en enhetlig bild, men att det under ytan
finns många skilda uppfattningar och en fragmenterad kultur med flera subkulturer. Det
finns ofta många olika konkurrerande värdesystem i organisationer, vilket orsakar
många verkligheter snarare än en enhetlig organisationskultur. Dessa värdesystem kan
följa en funktionell uppdelning inom organisationen. Olika yrkesgrupper inom en
organisation kan t ex ha olika uppfattningar, så kallade yrkesmässiga subkulturer, där
varje grupp kan utveckla sitt eget fackspråk, som ytterligare förstärker klyftan och
försvårar kommunikationen mellan grupperna. Sociala eller etiska grupper är exempel
på andra typer av subkulturer inom en organisation. Att man har olika lojaliteter kan
vara ytterligare en anledning till att subkulturer bildas. I en ledningsgrupp kan detta då
handla om kamp om kontroll och makt (ibid., s. 122, 127).
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3.2.1 Öppen/sluten organisationskultur

Hofstede (1991) är av den uppfattningen att en organisationskultur kan påverka en
organisation. Organisationskulturen är inte heller något statiskt. Han menar att
organisationskulturer är holistiska och kan till fullo endast uppfattas av individer som
arbetar i dem (s. 245). En organisation påverkas av vilka värderingar som grundaren
eller ledningen har. Men det är inte dessa värderingar som utgör organisationskulturen
utan snarare ”delade uppfattningar av vardagliga sedvänjor” hos organisationens
medlemmar generellt. Det innebär därför att det är medlemmarnas sedvänjor som
formas av grundarens eller ledarens värderingar (ibid., s. 227). Med andra ord kan
medlemmarna i en organisation ha olika värderingar, men det är de delade vardagliga
sedvänjorna som utgör organisationens kultur.

En omfattande, såväl kvalitativ som kvantitativ, undersökning av tio olika
organisationer i Danmark och Holland resulterade i en indelning i sex olika dimensioner
av sedvänjor:

1 processinriktad gentemot resultatinriktad
2 personalinriktad gentemot arbetsinriktad
3 företagsidentifierande gentemot uppgiftsidentifierande
4 öppna system gentemot slutna system
5 fri styrning gentemot strikt kontroll
6 normativ gentemot pragmatisk (ibid., s. 234)

Dimension 1, 3, 5 och 6 kunde kopplas till uppgifter och marknader och hade viss
betydelse för hur man betraktade affärs- eller industrikulturen, medan dimensionerna 2
och 4 kunde kopplas till historiska faktorer, som filosofi hos grundaren eller kriser som
organisationen haft under senare tid. Nationens kultur visade sig också ha stor betydelse
för dimension 4. Dimensionerna 1, 3 och 4 hade en viss koppling till värderingar, som
dimension 2, 5 och 6 helt saknade. Dessa faktorer beskriver bara sedvänjor som
medlemmarna har anammat när de inlemmats i organisationen, utan att detta har
påverkat deras grundläggande värderingar (ibid., s. 237ff.). I denna uppsats kommer
endast den fjärde av dessa dimensioner att beaktas. Dimensionen behandlar öppna
kontra slutna system och det är den dimension som är kopplad till kommunikations-
klimatet och bedömdes därför som relevant för uppsatsens frågeställningar.

Vad innebär då öppna och slutna system för en organisations kultur enligt Hofstede
(1991)? Undersökningen visade att medlemmarna av öppna system uppfattade
organisationen som öppen mot nykomlingar och utomstående. Nya medlemmar hade
inlemmats i organisationen efter bara några dagar och i det närmaste kunde alla passa in
i organisationen. I slutna organisationer var situationen det motsatta. De anställda
uppfattades som slutna och hemlighetsfulla. Det tog lång tid att bli accepterad och
endast vissa människor passade in i organisationen (s. 237). Andra intressanta
iakttagelser var dels att en hög andel kvinnor i arbetsstyrkan kunde korreleras till ett
öppet kommunikationsklimat, dels att en öppen organisationskultur kunde kopplas till
en längre genomsnittlig anställningstid (s. 243). Om det är bra eller dåligt att en
organisation är öppen eller sluten har endast att göra med hur man vill att en
organisation ska förflytta sig och vilken strategi en organisation har valt (s. 246f.).

Istället för sedvänjor talar Ginman (1987) om beteende. Organisationskulturen är ett
fenomen som avspeglas på det sätt individer i en organisation utför sina arbetsuppgifter
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och enligt henne påverkar det troligen även informationsbeteendet. För att hantera
problem i en organisation tillkommer regler. Ju äldre en organisation är desto fler regler
har skapats. Reglerna styr beteendet hos de anställda och utgör därför en bas för
organisationens kultur (s. 18f.).

Här kan nämnas några grundläggande förutsättningar för de regler som finns i
organisationen, för att en organisationskultur ska kunna utvecklas. Regler måste:

- vara integrerbara sinsemellan, giltiga och möjliga att lära ut
- vara automatiska, självklara och inte ifrågasatta
- ha en grund som omfattar ett kollektiv av en viss storlek,

vilket dessutom har intresse för gemensamma
problemlösningar (Schein, se Ginman 1987, s. 19)

Widén-Wulff (2001) har definierat vad hon menar med öppen respektive sluten
organisationskultur, som grundar sig på tidigare studier i ämnet. Dessa studier har visat
att en öppen eller sluten kultur har betydelse för hur olika processer fungerar och
påverkas i ett företag. Processer som nämns är omvärldsbevakning, kommunikation,
lärande, betslutsfattande, produktion och innovation. Här återges enbart halva den tabell
som finns i Widén-Wulffs avhandling och enbart nyckel 1-3, av sammanlagt sex
nycklar, tas med (nyckel 4-6 se ovan kapitel 2.1 Informationsinhämtning). Jag har också
valt att lägga till en rad för rubrikerna (s. 35, tabell 1).

Nyckel Öppen Sluten
1. Större förändringar Omorganisering i processer

Omorganisering i organisationsstrukturen
Nya människor på centrala poster

Inga förnyelser eller
omorganisering

2. Samarbete mellan
avdelningar

Aktivt arbeta för samarbete:
VERKTYG:
Team, grupper bestående av folk från olika
avdelningar, processtänkande, kunden i
centrum, öppet kontorslandskap, seminarier
– personalutbildning, aktiva chefer

Revirtänkande

3. Teamarbete Seriös satsning på team.
Expertgrupper
Personalutbildning
Interaktiv plattform
Se realiteter kring team – passa för den
egna organisationen

Ytligt förhållande till team
Satsar inte
Isolerade grupper

Tabell 1. Kännetecken för öppna respektive slutna organisationskulturer (ur Widén-Wulff 2001, s. 35,
tabell 1). Enbart halva tabellen, med de tre första nycklarna, återges här.

Widén-Wulffs (ibid.) resultat visade att de organisationer som hade en öppen
organisationskultur också var innovativa – till skillnad från byråkratiska eller stödjande
(en indelning av organisationers kulturer gjord av Wallach (enl. ibid., s. 249)). Den
innovativa organisationskulturen var förändringsbenägen och flexibel. De
organisationer som hade en sluten organisationskultur var stödjande, där trygghet och
tradition var viktigt. De organisationer som befann sig mitt emellan de som hade öppen
respektive sluten organisationskultur var byråkratiska, vilket kännetecknas av vikten av
kärnkompetens, klar ansvars- och maktfördelning, systematik och invanda
verksamhetsmodeller. I de olika organisationerna framkom att
informationsförmedlingen, samspelet inom organisationen och informationen som
resurs formades på olika sätt, beroende på graden av öppen- eller slutenhet (s. 249).
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3.3 Sociala rörelser, social movement organisations och ideella
organisationer

Detta avsnitt tar upp definitioner, typologi och klassifikation av sociala rörelser,
organisationer som kan kopplas till dessa, s k ”social movement organisations” (SMOs)
och ideella organisationer. Därefter behandlas vanliga organisationsformer,
informationens roll i dessa typer av organisationer, identitet samt makt och demokrati.
Dessa områden kommer att tas upp i analysen, men kopplas där till samarbete i och
mellan grupper, förändringar, identitet och organisationsstruktur. De olika
organisationstyperna, SMOs och ideella organisationer, är svåra att separera. De har
flera beröringspunkter och kommer därför att återkomma omväxlande i texten.

Det finns många olika sätt att definiera sociala rörelser. Enligt en del sociologer handlar
det t ex om sättet att rekrytera och mobilisera medlemmar, förslagsvis genom stora
kampanjer eller med hjälp av personliga kontakter; för andra sociologer räcker det att en
rörelse kallar sig för en social rörelse, för att de ska betecknas som en sådan. För
Touraine är en social rörelse en som ser hot mot hela samhällets grundvalar (enl.
Eyerman & Jamison 1991, s. 26f.). Sociala rörelser kan också definieras som nätverk av
informella relationer mellan en mängd individer och organisationer, som delar en tydlig
kollektiv identitet och mobiliserar resurser i arbetet med olika frågor (Diani, se Diani
2001, [s. 117]). Enligt en definition av termen social movement organisation, SMO, är
det en organisation som har mål vilka sammanfaller med en social rörelses mål
(McCarthy & Zald, se Della Porta & Diani 1999, s. 140).

Touraine (enl. Castells 2000) har gjort en typologi av sociala rörelser och han menar att
det är tre principer som definierar en social rörelse, nämligen rörelsens identitet,
rörelsens motståndare och rörelsens vision eller sociala modell. Castells (ibid.) har
tolkat Touraine och menar att rörelsens motståndare är fiende nummer ett. Vision eller
social modell tolkar han som samhälleligt mål, d v s vilken social ordning eller struktur
rörelsen vill åstadkomma (s. 85f.).

3.3.1 Organisationsstruktur

För att en organisation ska kunna fungera krävs någon form av struktur. Det är framför
allt viktigt för att veta vem som är ansvarig för vad (Handy 1988, s. [103]). Strukturen i
organisationer kan delas in i fysisk och social struktur och i detta avsnitt är det framför
allt kopplingen till de sociala rörelsernas organisationers eller de ideella
organisationernas sociala struktur som är relevant att beskriva. I begreppet social
struktur behandlas relationer mellan människor, deras positioner och de grupper eller
enheter som de tillhör (Hatch 2002, s. 190). Först tar jag upp vilka olika delar
organisationerna består av, för att därefter enbart behandla den sociala strukturen.

Precis som vilken organisation som helst består en SMO av
- sociala strukturer: regelbundna förhållanden mellan medlemmar inom organisationen
- medlemmar: individer som bidrar till organisationen på olika sätt
- mål: definition av organisationens syfte och målsättning
- teknik: utrustning och teknisk kunskap (Scott, se Della Porta & Diani 1999, s. 140).
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Handy (1988) har en närmast identisk uppdelning av en ideell organisation. Genom en
illustration visas indirekt vilka delar den består av, nämligen ”people”, ”structures”,
”systems” och ”task” (s. 151).

Hos en SMO finns några organisatoriska särdrag: Strukturen är decentraliserad. De
framhåller vikten av delaktighet, engagemang och medbestämmande. De sprider ut
makten mellan individer, tillåter endast begränsade delegationer att ha makt och
förespråkar konsensus vid beslutsfattande. De har en kraftfull intern solidaritet som ett
substitut för materiella resurser. Tidigare har man konstaterat att de ofta har ett
karismatiskt ledarskap, medan många nu menar att ledarna är mer experter än ideologer.
Ledarskapet i sociala rörelser är ad hoc, kortlivat, relaterar till specifika mål och ledarna
är själva delaktiga i en begränsad del av rörelsen (Della Porta & Diani 1999, s. 140ff.).
Enligt Gerlach är de sociala rörelserna segmenterade, med olika grupper i ständig upp-
och nedgång. De har många ledare som var och en styr en begränsad skara anhängare
och fungerar som ett otydligt sammanbundet nätverk, med multipla länkar mellan
självständiga grupper (enl. ibid., s. 140).

Ideella organisationer behöver ha en så informell, så platt och så deltagande
organisation som möjligt (Handy 1988, s. [103]). Det finns flera sätt att organisera detta
beroende på hur man vill arbeta, vad man vill uppnå och så vidare. Ett sätt att
möjliggöra en informell, platt, deltagande organisation kan vara genom en
decentraliserad struktur. Handy (ibid.) kommer med ett annat förslag och menar att en
federal struktur borde välkomnas av ideella rörelser, eftersom det ger olika grupper i en
organisation frihet att prioritera, men att alla ändå kan jobba mot samma mål.
Federalism tillåter en väg bort från det hierarkiska tänkandet och erbjuder en hög grad
av autonomi hos sina olika grupper, där den centrala, samordnande funktionen endast
jobbar med några få uppgifter, som t ex koordinering, att underlätta eller att möjliggöra.
Detta sätt att organisera erbjuder också en större flexibilitet (s. 18).

Decentralisering är helt skild från federalism. I decentraliserade organisationer har den
centrala, samordnande funktionen fortfarande kommandot. I federala organisationer gör
den centrala funktionen det som delarna inte kan, vill eller har möjlighet att göra och
deras uppgift är huvudsakligen att föreslå, påverka och uppmuntra. Energin och
initiativen kommer från organisationens olika delar, eller grupper (ibid., s. 114ff, 150).
Det är viktigt att den centrala funktionen förstår att olika grupper kan och får jobba på
olika sätt, ”be happy while not knowing what is going on in other places” (ibid., s. 116).

Handy (ibid.) beskriver en modell som organisationer kan arbeta efter, kallad
treklöverorganisationen. Den innebär att man har en funktionell uppdelning av
organisationen i tre delar: ”the professional core” (den professionella kärnan), ”the
contractual fringe” (kontraktsenlig periferi) och ”the flexible labour force” (den flexibla
arbetskraften) [egen översättning; författarens anmärkning]. I många ideella
organisationer kan den professionella kärnan jämföras med de experter som är anställda
av organisationen, medan den flexibla arbetskraften kan jämföras med volontärer. Den
kontraktsenliga periferin kan också bestå av volontärer som arbetar på det operativa
planet, t ex genom att utföra arbeten i samband med arrangemang eller arbeta med
organisationens bokföring. I en organisation med denna uppdelning är det viktigt att
komma ihåg att de olika delarna i organisationen arbetar med olika förutsättningar och
energi (ibid., s. 117ff.).
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En organisations struktur måste fyllas med människor för att alls fungera. Hur
organisationen får medlemmar och vilken kontakt medlemmarna har med varandra,
hänger samman med de sociala nätverken. Della Porta och Diani (1999) menar att de
sociala rörelserna är beroende av tre olika typer av sociala nätverk för att kunna fungera
och för att vara effektiva. Det är dels de nätverk som binder samman de olika SMOs vid
mobilisering eller genom mer eller mindre permanenta mekanismer vid konsultation
organisationer emellan. Dels är det nätverk av organisationer som har gemensamma
medlemmar och dels de nätverk som möjliggör att aktivister blir värvade och som ofta
bygger på att de varit engagerade tidigare i någon form (s. 112).

Människor som är involverade i en eller flera sociala rörelser visar en hög nivå av
integration i olika typer av sociala nätverk. Mycket av forskningen har visat att de
sociala nätverken har stor betydelse när det handlar om att rekrytera medlemmar eller
att mobilisera anhängare. Det är större chans att människor engagerar sig om de har
kontakter med andra, som har en benägenhet att bli involverade i sociala rörelser.
Tillsammans, genom dessa band eller nätverk, kan de utveckla en gemensam
framtidsvision, få information och lära av exempel från redan engagerade. Ju fler
organisationer en individ varit engagerad i, desto större kontaktnät kan ha utvecklats
och desto större är sannolikheten att individen åter kommer att engagera sig på något
sätt. Forskningen har också kunnat visa att ju fler man känner i en viss organisation eller
som är engagerade i en viss fråga, desto större är möjligheten att man bestämmer sig för
att själv delta (ibid., s. 113f.).

Sociala nätverk är viktiga för att rekrytera medlemmar till en social rörelse, men även
för det fortsatta arbetet i dess olika organisationer, SMOs. Multipla anknytningar spelar
en viktig roll när det gäller att integrera olika områden hos en rörelse. Medlemmarna i
olika organisationer inom en rörelse kommer i kontakt med varandra och utvecklar
multipla anknytningar som gagnar interaktion och skapar broar mellan olika
organisationer, vilket underlättar cirkulation av information och resurser. Människor
som varit engagerade i flera organisationer och kommit i kontakt med deras medlemmar
konstruerar en serie unika sociala förhållanden. En modell för sociala nätverk, som
utvecklats under de senaste tio åren, trycker på individens frihet att ha relationer med
olika typer av grupper (ibid., s. 120). I det här fallet kan man tala om  inkluderande
organisationer. Inkluderande organisationer tillåter medlemskap i andra politiska
organisationer och ett stort samröre med omvärlden, vilket inte exkluderande
organisationer tillåter (ibid., s. 143f.).

Ett sätt att delta i en organisations arbete kan vara att delta i någon eller flera grupper
som jobbar med att lösa en specifik uppgift. Storleken på en grupp påverkar hur
gruppen arbetar tillsammans. I stora grupper finns människor med olika erfarenheter
och kunskaper, men de enskilda medlemmarna får relativt lite utrymme. I små grupper
finns engagemang och energi, men oftast saknas bred kunskap. Någon menar att en bra
grupp består av mellan tre och nio medlemmar. Grupper som är engagerade i sin uppgift
och tror sig om att kunna genomföra den, kan arbeta på ett deltagande, demokratiskt
sätt. Likaså kan små grupper lättare jobba på detta sätt (Handy 1988, s. 54).
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3.3.2 Informationens roll

Vad betyder de sociala nätverken för utbytet av information? En nätverksstruktur
innebär oftast horisontell kommunikation eller horisontella relationer och uppmuntrar
informationsutbyte. Relationer som bygger på gemensam ideologi och vänskap kan vara
effektiva, eftersom de kan skapa tillit och samarbete lättare än andra relationer (Hatch
2002, s. 223f.). Medlemmar i en SMO kan skapa nya kommunikationskanaler mellan
olika organisationer genom sitt sociala nätverk och kan på så sätt öka möjligheterna att
driva gemensamma kampanjer. För att internt kunna koppla samman olika områden
inom en rörelse och för att stödja kommunikationen mellan olika rörelser och deras
omvärld, är banden mellan många olika lojaliteter viktig (Della Porta & Diani 1999, s.
118f.).

Ett nätverk anses kunna bearbeta information effektivt på grund av att det kan arbeta i
flera riktningar samtidigt och snabbt utbyta information. Ett friare, mer oberoende
beslutsfattande anses också höra till nätverksstrukturens fördelar. Medlemmarna i ett
nätverk förväntas frivilligt arbeta för samordning och för att lösa problem, vilket också
innebär förpliktelser gentemot varandra. Relationerna måste vårdas och samarbetet
kräver en nivå, som inte kan tas för given (Hatch 2002, s. 224).

Sociala rörelser eftersträvar platta organisationsformer, men risken med platta
organisationer är att de har svårt att lösa problemet med integration, d v s att få de olika
delarna att bli en helhet, en organisationskultur (Handy 1988, s. 110, 157). Också Hatch
(2002) tar upp problemet med integration och menar att en av de stora utmaningarna för
organisationer som bygger på en nätverksstruktur troligen är att utveckla och bevara
organisationens identitet och känsla av mening, trots den geografiska spridningen och
de löst sammankopplade intressena och aktiviteterna (s. 224).

Bristen på integration påverkar också hur informationen sprids. Om man i de flesta
organisationer menar att man saknar information om vad andra gör i organisationen,
borde man fråga sig vilken information man själv har som inte andra har och om man
kan delge den. Man kanske menar att andra inte behöver den, men vem kan bedöma
det? Att inte ha information leder till intresse av att ha den, oavsett om den inte är
speciellt upphetsande eller till och med är helt onödig (Handy 1988, s. 73f.).

Många forskare har arbetat med att undersöka vilket genomslag den ständigt ökande
rollen av ”computer mediated communication” (CMC) har på sociala rörelser. Här
presenteras flera dimensioner hos sociala rörelser som CMC förväntas forma:

- the behaviour of specific movement actors, individuals or organisations
- the relations linking individual activists and organisations to each other
- the feelings of mutual identification and solidarity which bond movement

actors together and secure the persistence of movements even when
specific campaigns are not taking place (Diani 2001, s. [117]f.)

Det finns god anledning att förmoda att CMC betydligt kan påverka politisk aktivism. e-
post har gjort det möjligt att kommunicera på såväl lokalt, nationellt som transnationellt
plan, såväl mellan individer, individ och organisation, som mellan organisationer eller
grupper/nätverk inom en och samma organisation. Genom att starta diskussionsgrupper
kring frågor som engagerar enskilda eller grupper av medlemmar i en organisation,
skapas interaktion. Tillgängligheten till information har väsentligt underlättats genom
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World Wide Web, som också möjliggör koordination av information. Enligt Diani
(ibid.) kan informationen också spridas globalt, den är omedelbar och den kan inte
förvanskas. Informationen kan också mobilisera individer och organisationer oberoende
av avstånd (s. 118f.).

Det som kan begränsa informationsspridningen är även tillgången till tekniken. Har man
inte en egen dator är man kanske beroende av öppettider på bibliotek eller andra
institutioner. Har man t ex endast tillgång till en hotmail-adress kan detta också
försvåra, eftersom brevlådan blir full och meddelanden skickas tillbaka till den
sändande servern, utan att mottagaren har en aning om vad hon/han gått miste om.

3.3.3 Identitet

Inom sociologin menar man att alla identiteter är konstruerade. Med identitet avses ”den
process där mening skapas på basis av ett kulturellt attribut, eller besläktade
uppsättningar av kulturella attribut, som får prioritet framför andra källor till mening”
(Castells 2000, s. 20). Castells (ibid., s. 21ff) tar upp tre olika typer av identiteter som
alla påverkas av maktrelationer: legitimerande identitet, motståndsidentitet och
projektidentitet. Den första, den legitimerande identiteten, har skapats av institutioner
med makt och dominans, för att legitimera dominans över sociala aktörer. Den andra,
motståndsidentiteten, finns hos de aktörer som trycker på principer som är annorlunda,
eller som går stick i stäv med principer som samhällets institutioner står för. Aktörerna
har stigmatiserats eller nedvärderats av de som har makt i samhället.
Motståndsidentiteten är möjligen den viktigaste typen av identitetskonstruktion i dagens
samhälle och det hävdas att dess anhängare bildar gemensamt motstånd mot ett förtryck.
Detta sker på en grund av identiteter som definierats av ”historia, geografi eller biologi,
vilket gör det lättare att väsensfästa motståndets gränser” (s. 23). Castells (ibid.) menar
att förmågan till kommunikation mellan de som har makt och de som gör motstånd
kommer att avgöra om våra samhällen kommer att bestå eller upplösas till ett
stamsamhälle, så kallade gemenskaper. Den tredje identiteten slutligen, projektidentitet,
innebär att aktörerna ”bygger en ny identitet som omdefinierar deras position i
samhället” (s. 22), vilket de hoppas kan leda till en förändring av samhällets hela
struktur. Projektidentitet handlar om att skapa ett annorlunda liv som resulterar i en
samhällsomvandling. Ett exempel på detta kan det postpatriarkala samhället vara, där
kvinnors identitet förverkligas och på så sätt frigörs även män och barn (s. 24).

Nu hoppar vi raskt över till vad som kännetecknar ideella organisationer. Till skillnad
från definitionen av en SMO är det svårare att säga vad en ideell organisation är, på
grund av att de är så differentierade och har få gemensamma beröringspunkter. Snarare
har ideella organisationer definierats utifrån vad de inte är; de är inte vinstdrivande, inte
statliga och ägs inte av någon (Handy 1988, s. 10). Det finns flera beröringspunkter
mellan sociala rörelser och ideella organisationer. Naturligtvis kan en SMO vara ideell,
d v s inte vinstdrivande eller statlig och så vidare. En organisation som ingår i en social
rörelse kan dock övergå från att vara en ideell organisation till att bli en vinstdrivande
eller statlig organisation. Som exempel kan nämnas arbetarrörelsen i Sverige som så
småningom etablerade flera partier i den svenska riksdagen.

Ideella organisationer har delats in i olika typer: 1. Serviceorganisationer kan ha anställd
personal och finansieras med statliga medel. 2. Organisationer vars intresse är forskning
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och försvar av vissa frågor. 3. Organisationer som arbetar med självhjälp, dels de som
ger stöd och hjälp till andra, dels de som består av individer som ger stöd och hjälp till
varandra. 4. Organisationer vilka jobbar som mellanhand och förmedlar kontakter
mellan t ex de som hjälper och de som behöver hjälp. Många organisationer arbetar på
fler än ett sätt och kan passa in i flera av ovan nämnda typer (ibid., s. 10).

Ideella organisationer kan också delas in i följande förenklade klasser relaterat till
organisationsteori: organisationer som ger ömsesidigt stöd, organisationer som ger
service och organisationer som genomför kampanjer, så kallade kampanjorganisationer.
En organisation kan tillhöra mer än en typ. I kampanjorganisationer är möten och
administration underordnade syftet. Handy (ibid.) menar att de är mer som rörelser, där
organisationen är den formella delen som effektivt, men osynligt, servar rörelsen (s. 12,
14).

3.3.4 Makt och demokrati

Att kontrollera tillgången till information, kan vara ett sätt att utnyttja makt både
positivt och negativt. Det kan innebära att vi behåller informationen för oss själva eller
beslutar vem som ska få den. Att ha information innebär i det här fallet att ha makt,
oavsett vilken typ av information det är frågan om. Vid undersökningar av
organisationer har man funnit att det klagas överallt över bristen på information (Handy
1988, s. 73f.).

Vilka andra källor till makt kan det finnas i en ideell organisation? Exempel på källor
till makt kan vara resurser och position. Makten kan vara beroende av vilken roll
individen har i organisationen; exempelvis kan en medlem som beslutar om ekonomiska
frågor, eller som tillhör en kärngrupp i organisationen, ha mer makt än någon annan
gruppmedlem i periferin. Expertkunskap kan ge makt; t ex kan en medlem som har en
erkänd kunskap inom ett område, eller stor erfarenhet, få makt genom detta. Personliga
egenskaper kan också ge makt; t ex kan man välja att följa någon på grund av vem
personen är, mer än vad den personen vet eller vilken position vederbörande har. Ett sätt
att komma runt dilemmat med makt är att ha disciplin när det gäller att använda
etablerade regler och procedurer, men eftersom makt är ett förbjudet ämne, speciellt i
ideella organisationer, är frågan svår att diskutera. Därför är det också svårt att diskutera
konflikter och vad man egentligen menar med demokrati (ibid., s. 67f, 71, 75f.).

Handy (ibid.) menar att människor går med i en rörelse eller organisation för att de tror
på dess mål och normer och de har absolut inte tänkt sig att bli styrda eller ledda av
någon anonym auktoritet, av byråkratiska infall eller att göra vad någon befaller (s. 3).
Makten finns hos medlemmarna; ideella organisationer ägs inte av någon. De som styr
organisationen väljs på något sätt av sina medlemmar och strukturerna är därför
demokratiska. Många ideella organisationer har också en demokratisk ideologi och vill
ha en platt struktur. För andra betyder demokrati att man har representanter från de
konstituerande grupperna. Andra organisationer är mer konventionella och har
representativ demokrati, där representanter väljs som sedan fattar besluten. I
organisationer kan det förekomma en blandning av de olika demokratiska formerna
(ibid., s. 79).
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Det förekommer att sociala rörelser arbetar med direktdemokrati som medel för att nå
sina mål. Det fungerar så att en stor grupp deltagare samlas för att utbyta idéer om
rörelsens hållning och vilken riktning rörelsen ska ta. Ibland avslutas samlingen genom
att man fattar ett gemensamt beslut, antingen genom konsensus eller genom omröstning
(Rosenthal & Schwartz, se Della Porta & Diani 1999, s. 141). Konsensus är den tuffaste
formen av deltagande och innebär att alla i en grupp ska vara eniga och komma överens,
inte bara låta bli att rösta nej. Det kräver att alla medlemmar fattar samtliga beslut
(Handy 1988, s. 6, 137). Handy (ibid.) menar att direktdemokrati endast är lämpligt i
små grupper som har en enda, enkel uppgift (s. 79).

För att underlätta konsensusbeslut bör t ex medlemmarna uppmuntras till att komma
med olika lösningar på ett problem eller en fråga, istället för att eftersträva att snabba
beslut fattas. För att inte olika personligheter ska dominera diskussionen och för att
tillgängliggöra informationen för så många som möjligt, bör det finnas ett skriftligt
underlag. Alla ska ha möjlighet att uttrycka sin mening och höra andras åsikter (ibid., s.
137).

Många drömmer om att vara med i en grupp som inte är hierarkisk, en grupp som
organiserar och styr sig själv. I bilden ingår tron på individen och varje individs
kapacitet. Men det finns saker som måste organiseras för att en organisation ska kunna
fungera: att besluta om prioriteringar, att besluta om arbetsdelning, att fördela ansvar,
att organisera möten, att besluta hur grupper ska fungera, att besluta hur man ska delge
information, att besluta vem som ska ta det yttersta ansvaret och så vidare (ibid., s. 134).

I detta sammanhang kan det vara intressant att titta på alternativrörelserna, där många
organisationer har direktdemokrati som ideal. Det får ofta till följd att det uppstår
problem med den inre legitimiteten i en organisation, där det ofta är en fråga om
demokratisk styrning kontra effektivitet. Hur kan en organisation undvika att
entusiasmen svalnar på grund av allt stelare organisationsformer? Dessa organisationer
saknar formell struktur, vilket medför att det är svårt att utkräva ansvar av någon,
eftersom organisationen saknar individer som har tilldelats en formell roll som ansvarig.
Alla ska ha samma möjlighet att påverka beslut och agera, men i praktiken är det
tongivande medlemmar som styr. Organisationen vill ge sken av att ha avskaffat
maktskillnader och elitstyre, men det motsatta förhållandet råder. Därför, menar
Freeman, kan det vara av vikt att synliggöra strukturen, vilket är det enda sättet för alla i
en grupp att ha inflytande och kontrollera organisationen demokratiskt (enl.
Abrahamsson 1992, s. 146).

Med andra ord kan organisationens legitimitet, dess trovärdighet och accepterande av
både medlemmar och allmänhet knytas till vilka former det interna arbetet har.
Organisationen måste vara både produktiv och leva upp till de krav som medlemmarna
ställer på inflytande och deltagande. Avsaknaden av struktur gör organisationen till ett
sämre instrument för att uppnå organisationens syften och kan försämra atmosfären
(ibid., s. 142, 144).
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4. Organisationen Attac

Attac är en förening som bildades av intellektuella i Frankrike 1998, i samband med att
ca 110 000 namnunderskrifter samlades in med krav på införandet av en global
spekulationsskatt och man ställde krav på en omstrukturering av de internationella
finansinstitutionerna (Grefe, Greffrath, & Schumann 2002, s. 20f., 159). Attac står för
”Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens”,
vilket översatt till svenska blir: ”Sammanslutning för en beskattning av
finanstransaktioner till medborgarnas fromma” (ibid., s. 20). Attac växte fram ur en
världsomspännande globaliseringskritik: ökande fattigdom i tredje världen och växande
klyftor i västvärlden. Vad Attac kräver är ”en demokratisering av de globala
institutioner som anger reglerna för mänsklighetens sammanväxande” (ibid., s. 23). De
är motståndare till en globalisering som genomdrivs enbart med den starkes rätt.

Den konstituerande församlingen består av tio individer och av 47 non governmental
organisations och politiska grupper. Varje grupp fattar egna beslut men stöder målen för
Attac (ibid., s. 159). Den konstituerande församlingen väljer 18 av de 30 medlemmarna
i det administrativa rådet, som beslutar om de politiska riktlinjerna för Attac (ibid., s.
160). Attacs struktur består av ”en central, lokalavdelningar, ett medlemsmöte och ett
konvent för alla lokalgrupper” (ibid., s. 162). Attac är ett exempel på en organisation
som kan utnyttja Internet och på så sätt sprida information och få de som delar Attacs
åsikter att arbeta mot ett gemensamt mål. Deras styrka hänger samman med att de just
agerar i nätverk som inte är bundna till nationsgränser och de lokala grupperna kan
agera självständigt eller tillsammans (Hellström & Åkerström 2001, s. 81).

Enligt grundarna är Attac en ”aktionsinriktad folkbildningsrörelse”(Grefe et al 2002, s.
142). Attac ordnar sommaruniversitet (det första arrangerades år 2000) där man studerar
ekonomisk teori och i lokalavdelningarna håller man föredrag, läsecirklar, utarbetar
broschyrer och flygblad, samt sprider ekonomiska dokument. Man ordnar eller deltar
också i demonstrationer, ordnar konferenser och arrangerar offentliga debatter (ibid., s.
140, 142f.).

4.1 Attac Sverige

Attac Sverige menar sig vara en del av den internationella demokratirörelsen och syftet
är att ”ge demokratin den överordnade makten över de valutamarknader och
transnationella bolag som styr allt fler av livets områden”. Attac Sverige bildades 2001
som en självständig del av den internationella Attacrörelsen. I Sverige har Attac drygt
30 lokalgrupper. Samordnande för lokalgrupperna och arbetsgrupperna är den
Gemensamma arbetsgruppen, GA, som ansvarar för det administrativa arbetet, tar
initiativ i prioriterade frågor och svarar på förfrågningar. En gång om året ordnas ett
Riksårsmöte, där 15 ledamöter till GA utses. GA har också möten ca åtta gånger per år
(Attac Sverige 2003).

Utöver lokalgrupperna, jobbar man med angelägna frågor i nätverket, som GATS-
nätverket och WTO-nätverket. Inom större lokalgrupper kan man arbeta i flera
arbetsgrupper. Samarbetet mellan olika grupper kan handla om ”allt från rent
informationsutbyte och diskussioner om ställningstaganden, till utbyte av erfarenheter
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av studiecirklar, manifestationer eller andra arrangemang”. Aktiviteter arrangeras ofta
för en lokal publik, men även på en regionträff eller på riksårsmötet (ibid.).

På Attac Sveriges webbplats står det att Internet och e-post, eller e-postlistor är de
viktigaste informationskanalerna inom Attac. Kommunikationen inom GA sker framför
allt över Internet via e-post (ibid.).

4.2 Attac Sveriges frågor

Kärnverksamheten cirklar kring fyra grundläggande krav: Tobinskatt, dränering av
skatteparadisen, skuldavskrivning och avvisande av pensionsfonder. Ytterligare en fråga
som tillkommit sedan starten är internationell handel.

Enligt Attac Sveriges webbplats är Tobinskatt en internationell skatt på valutahandel för
att bromsa spekulationsekonomin. Det är ett förslag till global omfördelning. Man
menar att spekulationsekonomin bidrar till ekonomisk instabilitet i form av börs- och
finansbubblor, eller som valuta- och bankkriser. Genom att sätta skattesatsen lågt
drabbas inte de som gör långsiktiga investeringar. En global Tobinskatt skulle generera
medel som skulle kunna användas till globala problem (Attac Sverige 2003, Våra
frågor).

Attac Sverige vill hindra skattesmitning när det gäller frågan om dränering av
skatteparadisen. Skatteparadisen har låg beskattning eller saknar beskattning helt. De är
del i en underbudskonkurrens som pressar ner kraven att betala skatt och att följa de
regler som normalt gäller för bankverksamhet. Idag konkurrerar länder om utländskt
kapital genom att erbjuda förmånliga regler för kapitalägarna. Många skatteparadis
lämnar inte ut uppgifter till andra länders myndigheter, trots misstankar om brottlighet i
hemlandet. Skattefriheten och sekretesskyddet gäller ofta exklusivt för utlänningar som
registrerar bolag i skatteparadis. Skatteparadisen möjliggör också att svarta pengar kan
tvättas. Detta är några bidrag som kan öka korruption i både i- och u-länder (ibid.).

Vidare menar Attac Sverige att de fattiga ländernas skulder ska skrivas av. På 1970-talet
steg räntan och dollarkursen, samtidigt som råvarupriserna föll, vilket i första hand
drabbade de fattiga länderna. Detta ändrade villkoren för de lån som tagits sedan
tidigare. De hade inte längre samma möjlighet att betala av lånen, utan hamnade i en
skuldkris. Utlåningen samordnades och strukturanpassningsprogram utarbetades. Den
fria marknaden och satsningar på export skulle hjälpa de fattiga ländernas ekonomiska
situation. Statliga utgifter skulle minskas. Handel, finanssektor och arbetsmarknad
skulle avregleras. Statligt ägda företag och offentlig sektor skulle privatiseras.
Strukturanpassning var villkoret för nya lån – lån som togs delvis för att betala det
växande skuldberget. Strategin misslyckades och de sociala problemen växte, liksom
skuldbördan. Det finns många rörelser som hävdar att det är Nord som har en skuld till
Syd, istället för det omvända. Skulden har skapats genom kolonialism, utnyttjande av
resurser i Syd och genom ojämlika maktförhållanden och orättvisa handelsregler (ibid.).

Frågan om avvisande av pensionsfonder handlar om hur vi ser på hanteringen av våra
gemensamma pensionsmedel. Attac Sverige menar att pengarna borde användas så att
de kan bidra till en god och hållbar samhällsutveckling. Förutsättningarna för långsiktig
finansiell avkastning är en bra miljö med sociala hänsynstaganden, menar de. Idag
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används pensionsmedlen till spekulation, där målet är största möjliga avkastning på
kortast möjliga tid. Det här driver företagen mot kortsiktiga vinststrävanden – och bort
från långsiktigt utvecklingstänkande (ibid.).

Attac Sverige menar att pensionerna inte ska investeras i verksamheter som förstör
miljön, ökar arbetslösheten, skapar krig eller vidgade sociala klyftor. Pensionerna borde
t ex investeras i företag som följer internationella konventioner om tvångsarbete,
barnarbete, facklig föreningsrätt, diskriminering och lika lön för kvinnor och män. De
menar också att företag som medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle bör
prioriteras (ibid.).

En annan fråga som drivs av Attac Sverige är handeln mellan kontinenterna. Enligt dem
resulterar handeln i att de stora vinsterna hamnar i i-länderna. Idag har de flesta u-
länderna en tillverkningsindustri, men trots det har de små möjligheter att inhämta i-
ländernas teknologiska försprång, för det krävs stora investeringar och innovationer.
Därför måste många u-länder ensidigt satsa på export av ett fåtal råvaror. Priserna på de
flesta råvarorna har fallit sedan 1980-talet, medan de tekniskt avancerade varorna har
stigit i pris. Det är svårare att konkurrera om råvaror, av en rad olika skäl, t ex: alla
satsar på export och det blir köparnas marknad, minskad efterfrågan på råvaror,
dumpning (i EU och USA får bönder jordbrukssubventioner), marknaden styrs av några
få företag (ibid.).

4.3 Attac Göteborg

Attac Göteborg, eller lokalgruppen Göteborg, bildades 2001 och består av en
samordningsgrupp, SG och flera arbetsgrupper. Samordningsgruppen har till uppgift att
samordna arbetet, såväl administrativt som organisatoriskt och taktiskt. Varje
arbetsgrupp har rätt att utse en representant till SG (Attac Göteborg 2003).

Arbetsgrupperna varierar i antal efter medlemmarnas intresse och vilja att driva frågor.
Exempel på arbetsgrupper som finns eller har funnits är: Studiecirkelgruppen,
Kulturgruppen, Webbgruppen, Mediekritikgruppen, Föredragsgruppen,
Diskussionskvällsgruppen, Attac Volvo, Ickevåldsgruppen, Antikrigsgruppen,
Aktionsgruppen, Feministgruppen. Attac Göteborgs verksamhet utgörs av de olika
arbetsgrupperna, som t ex ordnar olika aktioner, demonstrationer, föreläsningar,
studiecirklar, debatter med mera (ibid.).

En gång om året hålls ett årsmöte, där bland annat medlemmarnas motioner tas upp till
beslut. Varje månad ordnas stormöten för alla medlemmar, där även andra
intresserade är välkomna att delta. Den mest använda informationskanalen är e-
postlistor. Attac Göteborg har två listor, en för allmän information inför aktioner,
föreläsningar eller andra arrangemang, [attac-gbg-nyheter] och en för att diskutera och
debattera Attacs frågor, [attac-gbg]. Utöver dessa listor har även varje arbetsgrupp
interna e-postlistor (ibid.).
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5. Resultat

Innehållet i detta kapitel kommer huvudsakligen från genomgången av det
intervjumaterial som samlades in under studiens gång. Fem personer intervjuades, varav
tre personer kan relateras till organisationens kärna och en person till organisationens
periferi. Den femte personen hade mycket kontakt med personer i organisationens
kärna, men tillhörde den inte själv. Mer information om intervjuerna kan läsas i kapitel
2. Metod ovan. Intervjufrågorna (fråga 1-40) redovisas i bilaga 1 och pilotintervjuns
frågor (fråga A-L) redovisas i bilaga 2. Flera av pilotintervjuns frågor har inte tagits upp
i resultatdelen, eftersom de endast utgjorde en grund för min förståelse av
organisationen och jag har bedömt att det inte varit relevant att redovisa dessa utifrån
uppsatsens syfte.

För att förstå organisations- och informationskulturen har jag genom intervjuerna valt
att titta på fyra faktorer: samarbete mellan grupper, arbete inom grupper, förändringar
inom organisationen och den interna informationsspridningen. Motiveringen till varför
jag har valt just dessa faktorer återfinns i metodkapitlet under rubriken 2.2 Analys. För
att belysa identitet har jag dels utgått från en tidigare studie (Gren, Hubendick & Molin
2001) och dels från svaren på de intervjufrågor som kopplats till begreppet.
Organisationens formella och informella struktur kommer framför allt att belysas genom
svaren från pilotintervjun, men också genom det som nämns i de övriga intervjuerna.

5.1 Samarbete mellan grupper

När det gäller frågan om samarbete mellan grupper (fråga 8 och 9) svarade en av de
intervjuade att samarbetet med andra grupper var magert just nu, på grund av att det inte
fanns så många aktiva arbetsgrupper. Däremot har man bjudit in alla som varit
intresserade av att delta i ett arrangemang, såväl inom som utom Attac. Anledningen till
att det inte finns så många arbetsgrupper tror någon kan bero på att det saknas folk och
energi. Vederbörande menar att det hänger ihop med att Attac har så lite ekonomiska
resurser. De enda ekonomiska resurser organisationen har är medlemsavgifter.

Någon menade att det egentligen inte fanns något samarbete mellan arbetsgrupper i
Attac Göteborg utan snarare ett samarbete med individer från arbetsgrupper i
organisationen. En annan respondent tyckte att samarbetet varit bristfälligt och berättade
att SG inte haft så många möten under den period som personen varit med där.
Informationen brister mellan arbetsgrupperna och SG och som exempel nämndes att det
hade funnits två grupper parallellt, som jobbat med samma frågor trots att den ena
gruppen varit intresserad av ett samarbete. Förklaringen var, enligt respondenten, att
man inom den andra gruppen hade känt varandra sedan tidigare och personerna i den
gruppen hade därför en vilja att jobba tillsammans i en egen grupp. Vederbörande
upplevde därför att arbetet i Attac Göteborg hade varit splittrat och menade att
problemet framför allt beror på tidsbrist – att de som är engagerade i Attac inte har tid
för möten. ”Attac är så splittrat”, organisationen består av många olika grupper och
upplevdes som spretig. ”Man har inte direkt en gemensam linje även om den finns där
långt bak” och det blir svårt att hålla reda på allt.
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På frågan om vad arbetsgrupperna samarbetar om (fråga 15 och 16) nämnde en
uppgiftslämnare tidningen Babylons lansering som ett exempel på samarbete mellan
arbetsgrupperna. Babylon är en tidning som är producerad av Attac Sverige och den
lanserades i form av en fest, som olika arbetsgrupper samarbetade med att arrangera.

När det gäller frågan om hur arbetsgrupperna påverkar Attac Göteborgs verksamhet
(fråga 31) menade flera av respondenterna att arbetsgrupperna är verksamheten och utan
grupperna skulle det inte finnas någon verksamhet. De flesta menade också att Attac
Göteborg påverkades positivt genom arbetsgrupperna och att varje grupp sätter sin
prägel på organisationen. Uppgiftslämnaren från Attac Göteborgs periferi menade dock
att vederbörandes arbetsgrupp inte hade påverkat Attac Göteborg, utan upplevde
gruppen som separerad från Attac Göteborg i stort.

Genom intervjuerna framkom också att det inte finns något officiellt samarbete med
andra organisationer utanför Attac, däremot med enskilda medlemmar från andra
organisationer. Medlemmar i Attac Göteborg skickar också ut information, via e-post
eller e-postlistor, om arrangemang till sitt personliga kontaktnät utanför organisationen.
Det kan då röra sig om kontakter med dem som man vet kan vara intresserade. Om
informationen inte skickas via e-post, sprids den muntligt när man träffas.

5.2 Samarbete inom grupper

När det gäller frågan om hur strukturen ser ut i arbetsgrupperna (fråga 18) svarade
intervjupersonerna att det inte finns någon formell struktur. Samtliga av de berörda
grupperna hade få aktiva medlemmar och man kände varandra väl inom respektive
grupp, vilket underlättade arbetet. Inte i någon grupp i Attac gör man skillnad mellan
medlemmarna. En grupp hade pratat om att ha rullande ordförandeskap, men eftersom
de varit så få i gruppen hade det inte varit någon som dominerat och därför hade
gruppen inte heller haft något stort behov av en ordförande.

När det gäller frågan om vem eller vilka som fattar beslut i arbetsgrupperna (fråga 19)
svarade respondenterna att de som är med på mötena fattar besluten. I Attac gäller inte
politisk representation. Ingen kan representera någon annan. Gruppen kollar inte heller
om de närvarande är medlemmar i Attac, utan det är deras engagemang som gör att de
har rätt att rösta, men man måste var med på mötet för att kunna rösta, även som
medlem i Attac. Flera uppgiftslämnare menade att de diskuterar sig fram till ett
gemensamt synsätt i en fråga och om det är någon som tycker annorlunda kan den
antingen få ge med sig, eller så fattas inget beslut. Det har också hänt att SG kontaktats
för ett omdöme, eftersom de är förtroendevalda och därmed har ett ansvar för vad som
händer i organisationen. Flera av respondenterna använde ordet konsensus för att
beskriva beslutsfattandet. Vid större beslut försöker de engagera hela organisationen
och ta upp frågor på ett stormöte, via e-postlistor eller genom att ringa runt och prata
med medlemmar.

På frågan om hur samarbetet fungerade i gruppen (fråga 25, 26, 27 och 28) svarade
samtliga att det hade fungerat bra. Grupperna var små och väl inarbetade.
Gruppmedlemmarna kände varandra väl och alla fick komma till tals. De höll samma
linje och kunde föra bra diskussioner som oftast ledde till konsensus, när beslut skulle
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fattas. Det som fungerade mindre bra var svårigheten att engagera nya medlemmar,
vilket respondenterna trodde hade med tid och ork att göra. Många medlemmar har även
andra engagemang som tar tid och kraft. En uppgiftslämnare trodde också att just det att
de var en liten grupp där de kände varandra väl, kunde vara ett problem för nya att
komma in, men samtliga tyckte att det var viktigt att jobba för att bli fler medlemmar i
arbetsgrupperna.

När det gäller frågan om vem som gick på mötena i arbetsgrupperna (fråga 29) svarade
samtliga att det var en kärna på fyra till fem personer, ibland ytterligare någon eller
några. Inför vissa arrangemang kunde det vara ca ett 20-tal i någon av grupperna.

En ny medlem lär sig hur organisationen fungerar (fråga 30) genom att det ordnas
möten för nya medlemmar i Attac Göteborg. Nya medlemmar (såväl som gamla) kunde
även vara med i någon studiecirkel för att diskutera Attacs sakfrågor och på så vis lära
sig mer om detta. Respondenterna menade också att nya medlemmar lärde sig genom att
vara med på möten i arbetsgrupperna, genom att ställa frågor eller genom att delta
aktivt. En uppgiftslämnare förklarade att det inte hade varit svårt att komma in i den
arbetsgrupp som vederbörande hade varit med i ca ett halvår. Respondenten var redan
insatt i de frågor som berörde arbetet i gruppen, när vederbörande engagerade sig.
Någon menade att om det skulle komma flera nya medlemmar till gruppen skulle deras
sätt att arbeta också kunna förändras.

5.3 Förändringar

På frågorna om man varit med om någon förändring i Attac, i så fall vilken/vilka, hur
man hade fått reda på förändringen och om man kunde vara med och påverka (fråga 36,
37, 38 och 39) svarade tre av de intervjuade att det fanns en skillnad i hur man arbetade
i organisationen före och efter EU-toppmötet i Göteborg år 2001. Även val av
representanter till SG nämndes av tre personer. Att organisationen fått en lokal nämndes
av två personer. En person nämnde att en förändring var att många av arbetsgrupperna
hade lagts ner. Det fanns skilda uppfattningar om huruvida man kunde vara med och
påverka besluten, men de flesta av de intervjuade tyckte att man kunde påverka beslut.

Inför EU-toppmötet hade alla olika arbetsgrupper jobbat med ett enda mål i sikte. Alla
hade samarbetat kring detta och bidragit med olika delar. Efter EU-toppmötet jobbade
arbetsgrupperna mer åtskilt, med olika arrangemang och det blev svårare att ha koll på
vad andra gjorde. Någon menade att medlemmarna inte var så involverade i varandras
arbeten längre.

När det gäller val av representanter till SG, har antalet förändrats flera gånger. Någon
uttryckte att det mest varit frågan om ändringar på pappret som inte har märkts i
praktiken. En annan av de intervjuade menade att detta inte hade varit en viktig
förändring. Det har också funnits förslag att varje arbetsgrupp ska utse en representant
till SG, för att SG ska kunna fatta beslut som alla arbetsgrupperna haft möjlighet att
påverka. Det har att göra med att organisationen inte vill ha en central styrelse som ska
representera hela Attac Göteborg. Inför beslutet om antalet medlemmar i SG skrevs
motioner till årsmötet och frågan diskuterades på olika möten. På årsmötet genomfördes
en medlemsomröstning i frågan. Förändringar av organisatorisk art går genom formella
kanaler, som någon uttrycker det: ”När det börjar handla om sådana strukturella saker
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som har att göra med makten inom Attac, så är det ju väldigt noga att det sköts via
formella kanaler, information som alla har tillgång till”.

Att Attac Göteborg fick en samlingslokal innebar att en naturlig träffpunkt för
organisationens möten skapades. I lokalen hålls de flesta möten, dock inte alla. Tidigare
hade man träffats på olika platser på stan. Inför beslutet om lokalen hölls
medlemsmöten där medlemmarna kunde vara med och tycka i frågan.

En av de intervjuade sade att många av Attac Göteborgs arbetsgrupper hade lagts ner på
bara några månader. Personen i fråga hade varit bortrest en period och hade vid
hemkomsten upptäckt, genom att ta kontakt med andra medlemmar i sin arbetsgrupp, att
arbetsgruppen hade upphört att träffas. Vederbörande menade också att det inte hade
gått att påverka förändringen: ”Många känner att det är hierarkiskt. Många känner sig
exkluderade och att de inte orkar jobba längre, för att de känner att det är informella
hierarkier och det kan vara ganska irriterande....man vill inte vara engagerad i något
sådant.”

När det gäller frågan om gruppen var öppen för förändring (fråga 40) svarade alla att de
tyckte att den var öppen för förändring. En respondent menade att det finns ett intresse
av att diskutera intern demokrati i Attac Göteborg och att organisationsformerna inte är
fastlagda. Någon tryckte på att det var viktigt att samarbeta med andra grupper utanför
Attac.

Ett par av de intervjuade menade att de på ett sätt kanske inte var så öppna. De hade
ringat in ett område som de ville jobba med och skulle inte ta in någon som ville jobba
med frågor som inte passade inom ramarna. En annan uppgiftslämnare menade däremot
att om det kom tillräckligt många som hade goda argument, var de välkomna. Personen
ifråga tyckte att det viktigaste var att det är många som jobbar, vilket också kan
innebära förändringar i sättet att arbeta.

5.4 Intern informationsspridning

När det gäller frågan om hur kommunikationen går inom organisationen (fråga 10)
svarade en respondent att den är mycket nätverksbaserad. Allt måste inte passera via SG
utan grupper kan ta kontakt med varandra direkt. Organisationen är beroende av att det
är enskilda individer som är aktiva och personen såg både för- och nackdelar med det.
En nackdel kan vara att det ofta blir samma personer som engagerar sig och att det kan
vara svårt att hitta personer utöver dessa som kan ställa upp när det behövs. Det bygger i
stor utsträckning på att individen tar egna initiativ och att individen vill engagera sig.

Någon menade att alla former av kommunikation finns och att man är långt ifrån en
hierarkisk organisation. Som exempel kan nämnas att en arbetsgrupp har skickat
information via e-postlistan till andra lokalgrupper i Sverige och till andra
Attacorganisationer utanför Sverige.

Ytterligare en av de intervjuade menade att den kommunikation som sker är mer
spontan och inte i ordnade former. Man träffar vänner som är engagerade i andra
grupper i Attac Göteborg och kan på så sätt få information. Information kan också
inhämtas från någon av de andra i den egna arbetsgruppen.
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På frågan om kommunikationen fungerar bra inom Attac Göteborg (fråga 11 och 12)
skilde sig svaren åt, men flera sa att de föredrar muntlig kommunikation framför e-
postlistorna.

Någon såg den informella strukturen som ett demokratiskt problem. Mycket information
sprids informellt, vilket medför att det kan vara svårt att ta del av information och att
detta i sin tur kan bidra till att medlemmar kan stängas ute. Vederbörande uppfattar
stämningen inom Attac Göteborg som öppen, men menade att det största problemet är
att komma in i organisationen, ”är man väl inne så är man ju en del av de aktiva. Det
bygger på att man är aktiv och gör saker tillsammans. Det är svårt att bara glida med”.
Den intervjuade fortsätter: ”Visst finns det brister i hur informationen flödar i Attac
Göteborg, det tror jag absolut. Just att det är ett begränsat antal människor som är
aktiva”.

Detta faktum bekräftas av en annan av de intervjuade som menade att det finns kritik i
organisationen som går ut på att medlemmar inte får information. Vederbörande menade
att det ”krävs eget engagemang för att man ska kunna räkna med att bli informerad i
Attac”. För att passiva medlemmar ska bli informerade krävs vecko- eller månadsbrev
med information till alla i pappersform och det har inte Attac råd med. Respondenten
fortsätter:

Jag skulle inte säga att det är en jämlik organisation så tillvida att varje
Attacmedlem har lika mycket makt som varje annan Attacmedlem. Formellt
är det självklart så. Formellt är det ju naturligtvis så att på ett riksårsmöte är
det en person en röst och alla medlemmar får lov att rösta. Men i praktiken är
det en sådan ordning som gör att den som jobbar mest, den som är mest
engagerad, får mest inflytande. Jag tycker inte att det där är så himla fel, utan
jag tycker att det är en ganska effektiv och logisk organisationsform, så länge
man tillåter alla att jobba mycket. [...] Jag tror nästan inte att det finns några
organisationer någonstans där alla har lika mycket makt och man ska inte
låtsas om det heller, det är då det är farligt. Man ska kunna se att i Attac är
det väldigt mycket så att den som lägger ner mycket tid har också mycket
makt.

En annan menade att informationen inte har fungerat speciellt bra den sista tiden. Det är
svårt att få information om man inte är med i den innersta kretsen och att det är svårt att
ta sig in i organisationen för att man kan känna sig underlägsen många gånger. De
informella informationsvägarna gör att den intervjuade missar information.
Respondenten menade att det kan bero på att det kan vara svårt att veta vems ansvar det
är att nå ut med information till medlemmarna, eller att de ansvariga helt enkelt inte
tänker på att de ska informera. För att få information kollar personen nätet och hör sig
för hos vänner.

På en direkt fråga till uppgiftslämnaren, om SG och GA ska ta initiativ och informera
sina medlemmar, svarade vederbörande:

Ja, det må vara fel, men ibland så känns det som att det kan vara svårt att ta
initiativ själv, med tanke på att de är så pass insyltade i allt som har med
Attac att göra och en annan känner sig inte så pass medveten att man kan ta
initiativet, tycker jag. De kan så mycket. De är på en annan nivå ... Det kan
vara svårt att hålla reda på allting så att det verkligen kommer ut. Man kan
ibland glömma bort att informera om vissa saker. Att man är så pass
upptagen i arbetet inom sig. Det är på ett sätt bra, för Attac är en organisation
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som siktar väldigt, väldigt högt egentligen och det är väldigt duktiga personer
som sitter i GA och det är bra att man lägger sig på en hög nivå, men det är
alltid på bekostnad av att kanske inte alla får vara med ... För de är så pass
duktiga och man känner att de gör arbetet bättre. Och eftersom man vill att
Attac ska fortsätta att vara en bra organisation som ligger på den här höga
nivån, då kanske man inte vill blanda sig i heller.

En uppgiftslämnare menade att den muntliga informationen fungerar relativt bra, men
att det oftast är få av medlemmarna som kommer på stormötena. Stormötena fungerar
däremot bättre nu och vederbörande menade att de har större vana att hålla möten. ”Men
stormöten är ju allra bäst [när det gäller att förmedla information; författarens
anmärkning] och då ska ju folk veta vad som ska diskuteras där. Man kan ju inte dra
något kontroversiellt och så råkar det inte vara någon där som vet något och så tycker
man att man har löst det. Man är hellre för försiktig”. En av de intervjuade, som hörde
till organisationens periferi, uppgav att mötestekniken var en helt annan på stormötena
än vad den var i personens egen arbetsgrupp, där alla hade möjlighet att komma till tals
vid en s k runda, där alla i tur och ordning uttalade sig i en viss fråga. Respondenten
tyckte därför att det var svårt att delta i stormötena.

Under arbetet med denna studie deltog jag i ett stormöte och kunde konstatera att ett
femtontal närvarande uppfattades som en ovanligt stor grupp. Flera av de närvarande
tillhörde organisationens kärna, d v s att de representerade SG och/eller GA. Med på
mötet var även några nya medlemmar eller presumtiva medlemmar. Ytterligare ett fåtal
som deltog i stormötet var i samma situation som jag, d v s att de var där för att de
skulle studera Attac. Det förekom diskussioner om såväl stora som små frågor, samt
information som förmedlades från ett par av arbetsgrupperna; bl a informerade Attac
Volvo om sin verksamhet. GA redogjorde bland annat för arbetet kring en konferens.
Man tog också upp frågan om ett gemensamt arbete inför ett arrangemang i Göteborg.
Dessutom diskuterade man strukturella frågor inom Attac med anledning av en aktuell
rapport (Ljusberg 2003). De som var mest aktiva under mötet, var de medlemmar som
hörde till organisationens kärna, men även andra yttrade sig i olika frågor.

När det gäller den skriftliga informationen tyckte vederbörande att det finns problem
och fick medhåll av flera av de andra. De tycker inte att e-postlistorna fungerar så bra
som man skulle önska. Det kommer mycket information på listorna och de flesta läser
inte alla meddelanden på grund av den stora mängden. En annan anledning till varför
inte meddelanden läses kan vara att brevlådan är full. Då skickas meddelandena
automatiskt tillbaka till den sändande servern, utan att adressaten har en aning om vad
hon/han har missat. Ytterligare en anledning är att mycket av den information som
skickas ut inte berör Attac och uppfattas som ovidkommande; det kan istället handla om
arrangemang eller dylikt i andra organisationer. Därför öppnar många av användarna
endast de meddelanden som de tror kan vara av intresse och därmed kan de missa
sådant som de skulle ha uppfattat som angeläget. Jag har själv fått e-post från Attac
Göteborgs informationslista, [attac-gbg-nyheter]. Under den studerade perioden tog jag
emot 81 meddelanden från listan, varav 20 stycken (ca 25%) berörde arrangemang som
ordnades av andra än Attac.

Någon menade att utan Internet och e-postlistorna hade inte Attac funnits, men
vederbörande tryckte samtidigt på att det finns stora skillnader mellan vilken tillgång
medlemmarna har till e-post; det finns medlemmar som har bredband med tillgång till
nedladdning av allt, men det finns också medlemmar som inte har tillgång till e-post
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överhuvudtaget. Det finns också de som endast har tillgång till en hotmail-adress, som
de bara kan komma åt när exempelvis biblioteket har öppet.

När det gäller frågan om vilka informationskanaler som förekommer (fråga 13) svarade
de intervjuade att det framför allt är e-postlistor och möten, både formella och
informella. Ibland förekommer även telefonsamtal. På Attac Sveriges webbplats (2003)
nämns att arbetsgrupperna kommunicerar främst via e-postlistor. Webbplatsen är
huvudsakligen utåtriktad och används framför allt till att informera om vad Attac vill,
vilka grupper som finns, vad de gör och vad som kommer att hända. En uppgiftslämnare
menade att det skulle finnas mer information om vad som händer i de olika
arbetsgrupperna, men att det är en avvägningsfråga hur mycket en grupp vill lägga ned
på dokumentation, istället för att ”göra någonting”. Nyhetsbrev har tidigare producerats
av Attac Göteborg, men nu finns endast ett gemensamt nyhetsbrev för hela Attac
Sverige. Två gånger om året skickas också information ut via post till alla medlemmar.

På frågan om vem som ansvarar för webbplatsen (fråga 14) svarade respondenterna att
varje grupp är ansvarig för att lägga ut information där.

När det gäller frågan om hur informationen om nya beslut förmedlas, med vilka
informationskanaler (fråga 20, 21 och 22), svarade en respondent att i de fall det handlar
om viktiga beslut, läggs informationen ut på Attac Göteborgs e-postlista. Om det rör sig
om vanliga löpande beslut skickas ingen information ut. För de som vill ta del av
informationen är mötena öppna för alla. Uppgiftslämnaren menade att all energi kan gå
åt till att skriva protokoll istället för att ägna sig åt det som man egentligen vill göra.
Någon svarade att information skickas ut via arbetsgruppens interna e-postlista och en
annan menade att de kan informera på nästa möte i arbetsgruppen. Ytterligare en
intervjuad menade att om det är någon som inte varit med på ett möte är det lätt att ringa
till den personen, eftersom de är så få i gruppen och känner varandra väl.

På frågan om hur ny information delges andra (fråga 23) svarade någon att om det inte
är akut, tar man upp det på nästa möte, annars används telefon eller e-post. Återigen
poängterades att det hänger på var och en som är intresserad att själv ta reda på
informationen:

Men grundläggande är det det här som är oerhört viktigt, som är en konflikt i
Attac, när många känner så här att: ”Jag får ingen information”. Man får inte
av sig själv information i Attac. Ibland får man det, men vi har ingen
funktionär som ser till att skicka ut information och vi kan inte garantera att
vi orkar. Vi kanske måste välja för att ha energi för att göra något och energi
för att hålla människor som är halvintresserade av vår arbetsgrupp
informerade, så jag tycker att principen är att man är alltid öppen med
information. Vi är alltid öppna. Ringer någon och frågar så får du all
information. Våra möten är fullständigt öppna för i stort sett vem som helst
att trava in på. Så allt är öppet, informationen är öppen, informationen är fri,
informationen är tillgänglig för alla, men vi kan inte komma hem till dig med
informationen alla gånger. Och det kostar väldigt mycket för vissa nya
medlemmar att faktiskt se att du får kanske ta telefonen och ringa och säga
att: ”Oj, jag var jätteförkyld och missade mötet, men vad hände” [...] Och det
är en grundläggande svårighet inom Attac.

Alla respondenter, utom en, sållar information när det gäller e-post eller annat skriftligt
material (fråga 24). Eftersom många är med på flera av Attacs e-postlistor, finns det
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ingen möjlighet att läsa allt, menade fyra av fem intervjuade. En av de intervjuade läser
all information som kommer via e-post.

En mycket schematisk tabell (tabell 2) har sammanställts som visar hur det personliga
nätverket ser ut (fråga 32-34), där varje rad representerar en respondent. Tabellen
innehåller information om vilken eller vilka grupper inom Attac personen tillhör, hur
det personliga nätverket ser ut och slutligen vilka frågor som huvudsakligen diskuteras i
nätverket.

         Intervjuad          Nätverk          Diskussionsfrågor
SG-representant GA huvudsakligen Mest taktiska frågor
Arbetsgruppsmedlem
+ GA-repr

SG och GA, lokalgrupper +många
andra, stort nätverk

Taktiska frågor, sakfrågor, arr, allt

Arbetsgruppsmedlem
+ GA-repr

kompisar oavsett grupp Inte sakfrågor

Arbetsgruppmedlem GA, kompisar, såna man träffat vid
tidigare arr

Mest sakfrågor

Arbetsgruppsmedlem
(periferi)

mest medlemmar som inte är med i GA
eller SG

Mest sakfrågor och arr

Tabell 2. De intervjuades personliga nätverk, som det ter sig i stora drag.

Den muntliga informationen upplevs (fråga 35) av samtliga som viktig, mycket viktig
eller viktigast. Flera uttryckte att de hellre träffades och pratade, än skickade och läste e-
post. Någon menade att den muntliga informationen var ”viktigast på så sätt att den
mest avgör vad jag gör”, på ett personligt plan. En annan menade att det sociala var
viktigt för att kunna peppa varandra, ”det kanske man inte gör i ett mail”.

5.5 Identitet

Vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala har man undersökt hur Dagens
Nyheter har skildrat Attac under ett halvår. I studien gjordes sex intervjuer med ledande
personer inom organisationen. Bland annat undersöktes de intervjuades bild av
organisationen (Gren, Hubendick & Molin 2001, s. 10ff.).

Det som var gemensamt för samtliga intervjuade var att de länge varit intresserade av
globala frågor och alla sympatiserade med organisationens mål. Samtliga tyckte att de
fyra prioriterade målen var viktiga, att införa en Tobinskatt och avskaffa
skatteparadisen, att motverka användning av offentliga pensionssystem för spekulation
och att avskriva de fattiga ländernas skulder (ibid., s. 10) [frågan om handel har
tillkommit senare (jfr kapitel 4.2 Attac Sveriges frågor); författarens anmärkning].

De betonade vikten av ”att återta makten från marknaden till medborgarna”. De ansåg
också att folkbildningen var den viktigaste vägen att nå ut med sitt budskap och
studiecirklar utgör en stor del av verksamheten. Svaren varierande mycket när det gällde
Attacs framtid; det fanns uppfattningar om allt från att det skulle bli en etablerad rörelse
med anställda, till att någon var osäker på om rörelsen fortfarande skulle finnas kvar
efter tio år (ibid., s. 10ff.).
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I mitt intervjumaterial återkommer flera av de ovan nämnda uppfattningarna. På frågan
om varför man hade engagerat sig i Attac (fråga 1) svarade samtliga att Attac jobbade
med viktiga frågor som de hade ett engagemang i. Flera tyckte att det var ett bra forum,
om man ville jobba aktivt med frågor om demokratisering och för en rättvisare värld.
Flera påpekade att det fanns stora möjligheter att verkligen göra något för att förändra
dagens situation. Någon poängterade att Attac lyfte frågor som en bred grupp kan ställa
sig bakom och att Attac inte har något färdigt paket, till skillnad från de etablerade
partierna. En annan tyckte att Attac hade ställt en bra diagnos på samhället som var ny
och inte den traditionella vänsterns, men att det också fanns förslag på hur man kunde
lösa problem. Ett exempel på förslag som nämndes i sammanhanget var Tobinskatten.

När det gäller synen på Attac Göteborgs mål (fråga 5) menade flera av respondenterna
att det viktigaste var att sprida information till allmänheten om Attacs frågor, för att få
en medvetenhet och för att få igång ett samtal. Någon tyckte t ex att det viktigaste för
Attac Göteborg var att dra igång en opinionsgrupp för Attacs frågor, som kunde leda till
att göteborgare aktivt deltar i försvaret av det offentliga Göteborg. På ett mer
övergripande plan nämndes mål som global rättvisa och att främja demokratin.

Angående målet med sitt personliga engagemang i Attac (fråga 6) menade de flesta att
deras engagemang var ett sätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Någon
ansåg att det fanns stora möjligheter att faktiskt göra något här och nu, som kan göra
skillnad. Vidare var ett mål att få ut Attacs frågor, att få folk att engagera sig politiskt.
Det viktiga är inte vilken organisation man tillhör utan att man kan få igång ett
engagemang och en diskussion. En uppgiftslämnare hade som mål att ”ge mer makt
tillbaka till den demokratiska institutionen och öka politikens handlingsmöjligheter”. En
annan av de intervjuade hade som mål att på något sätt bidra till organisationens arbete.

Flera av de intervjuade menade att ett problem som kunde påverka Attacs framtid (fråga
7) var svårigheten att engagera folk, att medlemsantalet skulle fortsätta sjunka. Flera
påpekade också att Attac inte har något egenvärde, utan att Attac är en del av en större
rörelse som består av organisationer som har drivit Attacs frågor redan tidigare och som
kommer att finnas kvar och ”Attac kommer att ge upphov till rörelser i sig”. Det är
frågorna som är det centrala, inte organisationerna. Vidare sade någon att Attacs framtid
beror på om ”vi lyckas fortsätta att agera väldigt aktionsinriktat och väldigt lokalt”.
Risken är annars att ”Attac blir en väldigt duktig men ganska liten lobbyorganisation”.
En respondent menade att om de kunde bli ca 10 000 medlemmar, skulle man kunna ha
ett kansli vilket skulle underlätta det organisatoriska arbetet.

Svaren på frågan om vad man kallade Attac (fråga 4) skilde sig något åt: en ny social
rörelse, en aktionsinriktad social rörelse, en ideell förening, en politisk organisation.
Ingen ville kalla Attac för ett nätverk.

5.6 Organisationsstruktur

Inledningsvis kommer några av de frågor som fanns med i pilotintervjun att tas upp i
detta avsnitt. På en fråga om vilken struktur Attac Göteborgs organisation har (fråga G)
svarade respondenten att SG sköter det fortlöpande administrativa arbetet, men man
jobbar även med att sprida information inom organisationen, mellan arbetsgrupperna.
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Samarbetet mellan SG och arbetsgrupperna handlar om att ha en koordinerande
funktion, d v s att se till att grupper som vill jobba med samma sak, får kännedom om
det och kan jobba tillsammans. Tanken med att ha en representant från varje
arbetsgrupp i SG är just att få information om vad som händer i grupperna. Nu är det
inte så att varje arbetsgrupp har en representant i SG, utan kontakten hålls på en ”mer
personlig basis”, enligt uppgiftslämnaren. SG kan också ha en rådgivande funktion
gentemot arbetsgrupperna. Det är också SG som har hand om ekonomiska frågor, som
att finansiera projekt eller dylikt i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna har också
möjlighet att be SG kalla till stormöte om man vill diskutera någon angelägen fråga.

Kontakten mellan SG och GA i huvudsak är informell. Fem av medlemmarna i GA är
aktiva i Attac Göteborg. Dessa representanter från GA informerar ibland på stormötena
om vad som händer i Attac på riksplanet.

Respondenten menade vidare, med anledning av frågan om hur beslut fattas inom Attac
Göteborg (fråga I), att SG håller reda på när de behöver kalla till stormöten, där
medlemmarna har möjlighet att diskutera stora frågor och gemensamt fatta beslut. Hela
Attac Göteborg kan fatta beslut i en medlemsomröstning om så krävs. Tanken är att SG
inte själv ska fatta viktiga beslut; SG ska framför allt fatta beslut i frågor av
rutinkaraktär. Det huvudsakliga arbetet i organisationen ska ske i arbetsgrupperna, som
har rätt att fatta egna beslut kring frågor som de jobbar med. På frågan om hur
informationen om beslut förmedlas (fråga J) blev svaret att stormötesprotokoll skickas
ut via e-postlistorna.

Av en aktuell rapport framgår det att Attac Sverige har organisatoriska problem som
bland annat beror på att rörelsen är ung och ekonomin är svag, samt att organisationen
lider av brist på rutiner och brist på dokumentation. För det administrativa arbetet och
logistiken inom organisationen krävs ständigt nya lösningar av de medlemmar som
länge varit drivande. Det blir därför problem med att få nykomlingar som kan ta över
dessa uppgifter. Det är också, delvis därför, svårt för nya medlemmar att komma in i
organisationen på ett bra sätt. Attac menar att de behöver hitta lösningar på problemen
och förändras organisatoriskt, men med bibehållen decentraliserad struktur (Ljusberg
2003, s. 3).

Ljusberg (ibid.) menar att behovet av en tydlig och förankrad organisationsstruktur,
maktstruktur och beslutanderätt ökar på grund av att Attac eftersträvar en platt,
decentraliserad organisationsform, något som de flesta är ovana vid. Detta behövs för att
kunna definiera individens handlingsutrymme, ansvar, befogenheter och vilka
förväntningar som kan ställas på den enskilda medlemmen (s. 4f.).

På en följdfråga, ställd vid en av intervjuerna, om hur Attac skulle fungera om
strukturerna skulle synliggöras, svarade en respondent från Attac Göteborgs periferi att
strukturerna kan synliggöras, men man kan inte förändra Attacs platta struktur, eftersom
grundtanken med organisationen då kommer att gå förlorad. Snarare menade
vederbörande att det behövdes en attitydförändring för att t ex lösa problemet med den
interna informationen.

Det finns en informell struktur i Attac Göteborg, som inte alla är nöjda med. Följande
kommentar visar hur den informella strukturen påverkar organisationen:
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Jag är nog inte nöjd med den formella kommunikationen. Min syn på
demokrati är ett slags ideal som jag stävar mot och jag tycker det är viktigt
med intern demokrati, att man arbetar för att få det att fungera. Men så tror
jag att det aldrig går att nå ända fram för det kommer alltid att finnas massa
informella strukturer/hierarkier/nätverk som det är jättesvårt att bryta upp.
Man kan försöka bryta upp så mycket som är möjligt men det gäller att hitta
en balans, för någonstans är de också viktiga för att folk ska känna sig trygga.
... Det kan vara svårt ibland att komma in och delta i det informella nätverket.
Det är inget stort problem, men naturligtvis hade det kunnat vara bättre. Det
är en öppen kultur. Det är inte så att man smyger och viskar bakom ryggen på
folk, absolut inte, men att det är så informellt kan nog göra att det blir svårt
att komma in utifrån, när man inte riktigt har koll på hur saker och ting
fungerar. Men det är väl där de här ”nya-medlemmar-mötena” har haft en
funktion, att man kan ge folk möjligheten den vägen att få reda på hur funkar
just det här, var sker aktiviteterna och den typen av ... Att man får tillfälle att
fråga och kolla upp hur arbetet fungerar.

En respondent menade att det är viktigt att vara etablerad i organisationen för att känna
sig hemma. Vederbörande hade under en period varit med i SG. Under denna period
hade SG haft få möten och vederbörande upplevde att det var många resonemang som
var svåra att följa och som också var svåra att fråga om, då personen inte ville ta tid från
kärnfrågorna.

Utifrån intervjusvaren vill jag tolka den informella strukturen på följande förenklade
sätt: Den som varit aktiv länge i Attac Göteborg ingår i ett socialt nätverk, där
medlemmar som tillhör organisationens kärna också ingår. Vederbörande ingår oftast
själv i denna kärna. De som har varit aktiva under en längre period (från starten) är
också insatta i Attacs frågor. Den som engagerar sig kan också fatta beslut. Få av
organisationens medlemmar kommer på stormötena; det är framför allt de som är mest
aktiva som deltar. De aktiva kan också träffas informellt och diskutera aktuella frågor
och det blir därför oftast inga stora konflikter kring beslut på stormöten. De som inte är
lika aktiva tillhör inte organisationens kärna och får heller inte del av lika mycket
information som de mest aktiva, p g a att deras sociala nätverk inte inbegriper
medlemmar från kärnan.

6. Analys

Detta kapitel innehåller tre delar: organisationskulturen, informationskulturen och
informationskulturen i relation till organisationens identitet. Som vi tidigare har
konstaterat är informationskulturen en del av hela organisationens kultur och
informationskulturens öppen- eller slutenhet hänger samman med om
organisationskulturen är öppen eller sluten. Utgångspunkten för analysen av
organisationskulturen är samarbetet mellan och inom grupper samt förändringar.
Informationskulturen analyseras framför allt utifrån den interna
informationsspridningen: dels mellan kärna och periferi, dels inom grupper. I analysen
av informationskulturen i relation till organisationens identitet görs en tolkning av den
bild som framkommit ur resultatets samtliga delar.
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6.1 Attacs organisationskultur

Enligt Hofstede (1991, s. 237) kännetecknas öppna organisationskulturer av att nya
medarbetare snabbt känner sig som en del av dem och att det är lätt att komma in i
organisationen. Vid intervjuerna framkom att organisationen var medveten om att det
var svårt att komma in i Attac Göteborg, men att ”är man väl inne så är man ju en del av
de aktiva”. Flertalet av de intervjuade betonade också vikten av att vara aktiv för att få
tillgång till information. De sociala rörelserna framhåller också betydelsen av
delaktighet, engagemang och medbestämmande (Della Porta & Diani 1999, s. 140).
Men är det så att en medlem får del av all information om personen är aktiv? Inom
Attac Göteborg konstateras att det är svårt att komma in i organisationen, men mot detta
talar uppfattningen om att organisationen är öppen. Frågan i uppsatsens inledande
kapitel om hur organisationskulturen i Attac Göteborg ser ut, om den är öppen eller
sluten, kommer att besvaras i de följande tre avsnitten nedan.

6.1.1 Samarbete mellan grupper

Det som kännetecknar öppna organisationskulturer när det gäller samarbete mellan olika
grupper är att organisationen aktivt satsar på samarbete mellan individer från olika
grupper och det som kännetecknar slutna organisationskulturer är revirtänkande
(Widén-Wulff 2001, s.35, tabell 1). Om vi tittar på Attac Göteborg fanns det, när
organisationen startade, ett samarbete mellan de olika arbetsgrupperna inför och under
EU-toppmötet. Det betydde mycket för att få en samhörighetskänsla. Organisationen
visste vad de olika grupperna gjorde och det var tydligt att de arbetade mot samma mål.
Efter EU-toppmötet har nya arbetsgrupper tillkommit och andra upphört, av olika
anledningar. Detta är vanligt hos de sociala rörelserna enligt Gerlach, som menar att de
sociala rörelserna är segmenterade och antalet grupper varierar över tid (enl. Della Porta
& Diani 1999, s. 140). Idag finns det inte många aktiva arbetsgrupper och det påverkar
hela Attac Göteborgs verksamhet, eftersom det är arbetsgrupperna som utgör Attac
Göteborg.

Genom ett par av intervjuerna framkom att Attac Göteborg under senare tid har varit
splittrat. Inom en arbetsgrupp kände man inte till vad de andra arbetsgrupperna gjorde,
utan gruppen upplevde sig vara isolerad från dem och någon menade att SGs roll som
samordnare mellan de olika arbetsgrupperna inte var tydlig. Det kan vara svårt för en
organisation som inte har så stort samarbete mellan sina olika delar att lösa problemet
med integration och att skapa en enhetlig organisationskultur. Just detta kan vara en risk
med platta organisationer (Handy 1988, s. 110, 157). Attacs gemensamma plattform är
stormötena, men det är inte många av organisationens medlemmar som brukar närvara
vid dessa möten.

Eftersom Attac Göteborg utgörs av sina arbetsgrupper, vilka inte har ett tydligt
samarbete som kan skapa en plattform för integration, är det möjligt att
organisationskulturen inte är helt enhetlig. Det kan förekomma subkulturer som kan
representera olika värdesystem (Morgan 1986, s. 122, 127). Dessa kan konkurrera med
varandra på så vis att de kan ha olika värderingar eller uppfattningar om hur
organisationens arbete ska drivas. Den av de intervjuade som hörde till organisationens
periferi uppgav att mötestekniken var en helt annan på stormötena än vad den var i
personens egen arbetsgrupp och detta fick som resultat att det var svårt för respondenten
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att delta i stormötena. Detta skulle kunna tyda på att det existerar subgrupper i Attac
Göteborg, men det som talar emot att det finns en mängd subkulturer i organisationen är
det faktum att det ofta förekommer att en och samma medlem är engagerad i flera olika
grupper i organisationen.

Som nämnts ovan existerar inget tydligt samarbete mellan olika arbetsgrupper. Däremot
finns ett informellt samarbete på individplan, d v s genom det sociala nätverket. I detta
sammanhang kan tre olika typer av nätverk nämnas, som är av betydelse för att en
individ överhuvudtaget ska engagera sig (jfr Della Porta och Diani 1999, s. 112):
medlemmar kan ha anknytning till andra individer i arbetsgrupper inom Attac, till andra
organisationer som arbetar mot samma mål, eller till intresserade som inte alls är
organiserade.

De sociala nätverken är betydelsefulla för att knyta samman olika organisationer inom
samma sociala rörelse och i denna studie kan konstateras att flera Attacmedlemmar har
kontakt med andra organisationer, som jobbar mot liknande mål som Attac, antingen
genom att man har stött på varandra vid olika arrangemang och på så sätt lärt känna
individer från andra organisationer eller att enskilda medlemmar i Attac själva har varit,
eller fortfarande är, medlem i någon av dessa. Det kan röra sig om engagemang i andra
politiska organisationer eller miljöorganisationer, m fl. Om en person någon gång varit
engagerad i en social rörelse eller liknande, är det lättare att bli engagerad igen. Inför
vissa arrangemang eller aktioner som ordnas av Attac, kan detta kontaktnät ge en
möjlighet att mobilisera människor som annars inte är engagerade i organisationen.
Detta samarbete uppmuntras också av organisationen och därför kan Attac betecknas
som inkluderande, d v s att man tillåter sina medlemmar att tillhöra andra politiska
organisationer och ha stort samröre med omvärlden (ibid., s. 143f.). Detta förhållande
följer även den modell för sociala nätverk som betonar individens frihet i förhållande till
andra grupper (ibid., s. 120).

Om vi sammanfattar organisationskulturen när det gäller samarbete mellan grupper är
man positiv till samarbete i Attac Göteborg, men man samarbetar inte i första hand
mellan grupper utan mellan grupper och enskilda individer, som i sin tur också kan
representera en grupp inom eller utom Attac. Man menar att man vill uppmuntra
samarbete i Attac Göteborg, men i praktiken har man inget organiserat samarbete
mellan individer i olika arbetsgrupper och med hänsyn till Widén-Wulffs slutsatser, som
i detta delkapitel inledningsvis nämns, menar jag att organisationen inte heller har en
helt öppen organisationskultur. Organisationskulturen är dock inte helt sluten, eftersom
organisationen inte bara tillåter utan även uppmuntrar medlemmarna att samarbeta, även
utanför organisationens gränser. Revirtänkande som kännetecknar slutna organisationer
kan därför inte sägas förekomma i någon större utsträckning inom organisationen. Det
är rörelsens frågor som är det väsentliga och inte arbetsformerna.

Som tidigare nämnts fanns det en uppfattning hos en av respondenterna i
organisationens periferi om att vara isolerad från de andra arbetsgrupperna, vilket dock
pekar på en sluten organisationskultur. En fungerande interaktiv plattform saknas inom
organisationen och få av organisationens medlemmar deltar i de gemensamma
stormötena.
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6.1.2 Samarbete inom grupper

Det som kännetecknar öppna organisationskulturer, när det gäller samarbetet inom
grupper, är att organisationen tycker att arbete i grupper är viktigt. Ofta satsar
organisationen på utbildning, expertgrupper, en interaktiv plattform och en realistisk
bild av hur grupper kan arbeta för organisationens bästa uppmuntras. I slutna
organisationskulturer finns ett ytligt förhållande till arbetsgrupper och organisationerna
tycker inte att arbetsgrupper är speciellt viktiga för organisationen, utan de blir lätt
isolerade från den övriga verksamheten (Widén-Wulff 2001, s. 35, tabell1).

I Attac Göteborgs arbetsgrupper fanns ingen formell struktur, som t ex kan utgöras av
en ordförande eller en sekreterare. Grupperna bestod av mellan fyra och fem aktiva
medlemmar, som ibland kunde utökas med ytterligare någon eller några, t ex inför vissa
arrangemang. Gruppers storlek påverkar hur grupper arbetar och små grupper kan ofta
fungera mer effektivt, deltagande och demokratiskt än stora (Handy 1988, s. 54). Inom
respektive arbetsgrupp i Attac Göteborg kände medlemmarna varandra väl, alla fick
komma till tals och det rådde en enighet om vilka mål gruppen hade. Möten med bra
diskussioner ledde oftast till att beslut fattades av de närvarande genom konsensus.
Medlemskap kontrolleras inte, utan det är engagemanget som tillåter en person att rösta.
Hatch (2002) menar att delad ideologi och vänskap kan göra grupper effektiva. Inom
sådana grupper skapas tillit, intern solidaritet och samarbete lättare (s. 223f.).

Denna bild av hur arbetet fungerade i arbetsgrupperna visar att de strävar efter en platt
struktur, som bygger på alla medlemmars delaktighet, engagemang och
medbestämmande, vilket hör till särdragen för en SMO. Ett annat särdrag har med
ledningen av grupperna att göra, nämligen att ledningen är kortlivad, ad hoc, och
relaterar till specifika mål (Della Porta & Diani 1999, s. 140ff.). Flera av Attac
Göteborgs arbetsgrupper har upphört på kort tid, vilket delvis skulle kunna hänga
samman med att det saknas kontinuitet vad gäller ledarskapet.

Ett problem som samtliga uppgiftslämnare påpekade var svårigheten att få nya
medlemmar till arbetsgrupperna, vilket kan sägas tyda på en sluten organisationskultur.
Någon menade att det eventuellt kunde bero på att gruppmedlemmarna kände varandra
väl och på så sätt kunde det vara svårt för nya att komma in. Någon menade att det mer
hade med tid och ork att göra. Om vi ser det sociala nätverkets betydelse för
medlemskap (ibid., s. 113f.), inser vi också risken att hamna i ”klubben för inbördes
beundran”, d v s att man övertygar de som redan är övertygade.

Eftersom organisationen menar att Attac Göteborg utgörs av arbetsgrupperna och att
organisationen inte skulle existera utan sina grupper, visar detta att organisationen
värderar grupperna högt och att deras arbete är helt avgörande för organisationens
existens. Organisationskulturen kan därför inte sägas vara helt sluten.

6.1.3 Förändringar

Det som kännetecknar öppna organisationskulturer när det gäller förändring är att
organisationsstrukturen omorganiseras i processer och man väljer nya individer till
centrala poster. I en sluten organisationskultur sker däremot inga förnyelser eller
omorganiseringar (Widén-Wulff 2001, s. 35, tabell 1).
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De förändringar som nämns vid intervjuerna är framför allt arbetssätt före och efter EU-
toppmötet, antal representanter till SG, att Attac Göteborg fått en lokal och att många
arbetsgrupper lagts ned. De flesta menade att det var möjligt att påverka besluten i Attac
Göteborg, bland annat genom att delta i diskussioner eller genom att skriva motioner till
årsmöten och respondenterna menade att organisatoriska förändringar har en formell
gång.

Om stora beslut skall fattas kan organisationen kalla till stormöte, såvida de inte väntar
till ett årsmöte. Besluten fattas genom konsensus eller genom medlemsomröstning.
Någon menade att det är viktigt att de som är med på ett stormöte, där en kontroversiell
fråga ska diskuteras, kan sätta sig in i, eller är insatta i frågan. En respondent menade att
de är hellre försiktiga med att ta upp sådana frågor om det inte skulle finnas någon på
stormötet som känner till området, än att fatta beslut och tro att frågan är löst. Detta
visar att det just är de som är mest insatta, som också har mer makt än de övriga
medlemmarna, något som Handy (1988, s. 68) refererar till som ”expert power”.
Samtidigt framkom det vid intervju med en repersentant från organisationens kärna, att
den som har ett stort engagemang i en fråga och är insatt i den bör ha mer makt än de
som inte är lika insatta. Konsensusbeslut kräver därför mycket av en organisation. Det
kräver att alla är insatta i de frågor som tas upp, att medlemmar inte bara ger sitt
medgivande till ett visst beslut utan har en egen uppfattning och att alla dessutom måste
vara överens om samtliga beslut. Att få av Attac Göteborgs medlemmar kommer till
stormötena bidrar också till att de som är mest aktiva får mest att säga till om. Det
innebär också i praktiken att det framför allt är Attac Göteborgs kärna som har mest
makt, eftersom det är de som är mest aktiva på möten och är väl insatta i de frågor som
diskuteras. Detta bekräftas av Handy (ibid., s. 67), som menar att makten också kan vara
beroende av vilken position man har i en organisation.

Dilemmat mellan att både sträva efter effektivitet och demokrati (Freeman, se
Abrahamsson 1992, s. 146) blir tydligt i detta sammanhang. I Attac Göteborg är
attityden till att arbeta med att ”göra saker”, d v s arbeta med aktioner och arrangemang
av olika slag, viktig och detta sker framför allt på bekostnad av det administrativa
arbetet, menar jag. Det sker även på bekostnad av det strategiska arbetet och som vi kan
se ovan, på bekostnad av den demokratiska processen vid möten. Organisationen har
dock insett att man inte kan jobba vidare på samma sätt som man gjort sedan starten och
kanske gäller det att hitta nya former. En treklövermodell, som tillåter en viss
uppdelning av arbetsuppgifter skulle kunna vara en lösning (Handy 1988, s. 117ff.) [se
även kapitel 3.3.1].

När det gäller förändringar finns ingen tydligt öppen eller sluten organisationskultur.
Alla kan formellt vara med och påverka en förändring. Besluten fattas i konsensus eller
medlemsomröstning av de som deltar och är aktiva. Smärre organisatoriska förändringar
har genomförts i processer, men jag kan inte här gå in på i vilken omfattning
medlemmar i SG har bytts ut. Att medlemmar har bytts ut kan konstateras genom
dokument på organisationens webbplats, men inte i vilken utsträckning det har
förekommit. Några större organisatoriska förändringar har däremot inte genomförts,
organisationen har endast funnits sedan 2001, men diskussionerna i organisationen (se
kapitel 5.6) visar en öppenhet när det gäller att förändra strukturen; ett av
organisationens stormöten under våren 2003 har diskuterat organisationen, dess struktur
och dess arbetsformer, p g a problem som identifierats (Ljusberg 2003). Via e-postlistan
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har lokalgruppen dessutom kallat till ett extra årsmöte under den studerade perioden, där
man tagit upp frågan om att utöka SG med fler representanter.

Att det förekommer kritik, att medlemmar kände sig exkluderade och inte längre orkade
jobba i organisationen på grund av upplevelsen av informella hierarkier, måste ses som
allvarlig. Få vill vara engagerade i en organisation där medlemmar inte kan påverka vad
som händer, där någon eller några beslutar över ens huvud. De flesta vill inte bli styrda
av en auktoritet (Handy 1988, s. 3). I Attac betonas delaktighet, men utan kunskap är
det svårt att delta i gemensamma beslut, trots att man som medlem har rätt att rösta. Att
fatta beslut efter konsensus (ibid., s. 6, 137) blir därmed en omöjlighet.

6.2 Attacs informationskultur

Informationen inom Attac Göteborg är framför allt nätverksbaserad, dels via personliga
kontakter, dels via e-postlistor. Information förmedlas också på gemensamma möten,
t ex arbetsgrupps-, stor- eller årsmöten. Att informationen är nätverksbaserad underlättar
den horisontella kommunikationen och uppmuntrar informationsutbyte (Hatch 2002, s.
223), ändå menar respondenterna att informationsutbytet kunde fungera bättre i Attac
Göteborg. Många föredrar muntlig kommunikation framför skriftlig, men det finns ett
demokratiskt problem med den informella informationen. Att information är informell
kan vara en stor nackdel, eftersom alla inte kan ta del av den och det kan leda till att
människor utestängs.

6.2.1 Informationsspridning kärna – periferi

Informationen som kommer via e-postlistorna är avgörande för Attac. Utan CMC
(computer mediated communication) hade inte Attac funnits och utan stora ekonomiska
resurser hade man inte kunnat nå ut med information på det sätt man nu gör, på ett
relativt billigt sätt. Det faktum att informationen är direkt och enkelt kan sparas har ett
stort värde (Diani 2001, s. 118f.). Informationen som kommer via e-postlistorna i Attac
Göteborg fungerar dock inte helt tillfredsställande. Många kan inte tillgodogöra sig
informationen t ex på grund av avsaknad av en egen dator eller att missar information
om e-postlådan är full. I Attac ser man detta som ett rättviseproblem; alla har inte råd
med egen dator och Internetuppkoppling.

Det fanns kritik inom organisationen om brist på information, något som många
organisationer dras med (Handy 1988, s. 73f.). Ett meddelande på e-postlistan hade just
detta tema, med en uppmaning till diskussion. Inlägget bemöttes inte (eventuellt kan
någon ha svarat direkt till avsändaren) och det fördes inte heller någon diskussion på
listan i detta ämne, vilket jag uppfattar som en stor brist. Detta kan sägas vara ett belägg
för att organisationen inte har en öppen informationskultur.

Genom e-postlistans meddelanden framträder bilden av en organisation med några få
aktiva medlemmar. Meddelandena visade att det huvudsakligen är de som tillhör kärnan
som skriver meddelanden. Dessa meddelanden innehöll framför allt information av
praktisk karaktär, d v s om tider och platser för möten eller arrangemang o dyl. Däremot
saknades nästan helt information om vad som hade hänt eller sagts på dessa möten. För
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att få veta måste varje medlem aktivt delta, vilket flera av de intervjuade också
påpekade. Att dokumentera är inget som prioriteras i organisationens verksamhet.

Genom intervjuerna framkom att flera respondenter tycker att det är en avvägningsfråga
i vilken omfattning en grupp vill dokumentera sig själva, istället för att ”göra saker”. De
som saknar information och vill ha mer, upplever att det finns information som de inte
får. Handy (ibid.) tar upp detta fenomen och menar att om medlemmar saknar
information får det till följd att de vill ha den, oavsett vikten av den (s. 73f.). Han menar
också att om en organisation är federal får medlemmar acceptera att de inte vet allt om
vad som händer, utan lita på att alla jobbar mot samma mål. En federal organisation ger
stor flexibilitet till de enskilda grupperna (s. 114f.) [se resonemang om federal kontra
decentraliserad struktur kapitel 3.3.1 Organisationsstruktur]. Arbetsgrupperna i Attac
Göteborg fungerar idag helt självständigt och arbetar helt oberoende av varandra. Detta
kan tyda på att organisationen har en federal struktur, snarare än en decentraliserad.

För en ny medlem eller en utomstående skulle det vara svårt att utreda vilka
arbetsgrupper som representeras i e-postmaterialet. Överhuvudtaget förekom det mest
information som berörde gemensamma möten och arrangemang. Inga arbetsgrupper
bjöd in till sina interna möten. Detta kan uppfattas som en brist om organisationen vill
vara öppen. Alla som vill ska vara välkomna att delta i organisationens alla möten, men
i praktiken blir det svårt när informationen är svåråtkomlig och enskilda medlemmar
måste kontaktas.

I en av intervjuerna framkom en uppfattning om att de som tillhör den innersta kärnan i
organisationen har mer information än de övriga medlemmarna och att det är svårt att få
information om man inte tillhör kärnan. Personen menar att detta kan ha att göra med
ansvarsfördelningen, d v s att ingen har tilldelats ett tydligt ansvar att informera. Därför
är det viktigt att en organisation har en tydlig struktur, med tydliga ansvarsområden
(ibid., s. [103]). I en organisation som saknar tydlig struktur, med tydliga
ansvarsområden är det omöjligt att ställa någon till svars (Freeman, se Abrahamsson
1992, s. 146).

En av intervjuerna, som gjordes med en medlem i kärnan, behandlade problemet med
den informella informationen. Respondenten såg den informella informations-
spridningen som ett hot mot den interna demokratin. Det visade sig att personen också
hade skrivit de flesta meddelandena på e-postlistan. Vederbörande hade också i aktuella
fall skrivit under meddelandena med referens till grupptillhörighet, något som vid en
genomgång av e-postlistan visade sig vara sällsynt. Detta visar att det från enstaka
individer i kärnan finns en vilja att förbättra situationen. Respondenten från
organisationens periferi menade att de som är med i SG eller GA ska ta initiativ till att
informera medlemmarna mera. Personen menade att representanterna i SG och GA
känner till allt som berör Attacs verksamhet, de är kunniga och befinner sig på en annan
nivå. För personer i periferin är det inte lika lätt att ta initiativet till att fråga efter
information, eftersom man inte är lika medveten om vad som händer. Vederbörande
tycker att det är bra att Attac ligger på ”en hög nivå”, men att det kanske sker på
bekostnad av att alla inte kan delta på samma villkor.

Idag förväntas alla medlemmar i Attac vara lika engagerade, delaktiga och kunniga,
men i praktiken är det inte så. I en treklöverorganisation finns en tydlig struktur och
arbetsdelning (Handy 1988, s. 117ff.). I en sådan struktur är det lättare att veta sin
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uppgift och vad som förväntas av varje medlem. Alla medlemmar förväntas inte vara
lika insatta, eller lika engagerade i alla frågor, men strukturen bidrar till effektivitet.Det
är inte heller helt otänkbart att det kan finnas enskilda medlemmar i Attac som är
intresserade av att skriva protokoll från möten och engagera sig specifikt för
informationsspridning.

Det fanns också kritik hos de intervjuade som gick ut på att många meddelanden som
skickades ut via e-postlistor var ovidkommande. Därför fanns det en risk att relevant
information sållades bort och aldrig lästes. Av de meddelanden som mottogs under
studien, via e-postlistan [attac-gbg-nyheter], bedömde jag att ca 25% berörde möten
eller arrangemang som inte ordnades av Attac. Flera av dessa borde dock vara av stort
intresse för organisationens medlemmar; t ex var några meddelanden adresserade till
Demokratinätet, som Attac är en del av. Enstaka meddelanden var av mer personlig
karaktär, medan den övervägande delen handlade om tider för möten, aktioner och
andra arrangemang, uppmaning till att delta med att hjälpa till med olika praktiska
göromål o dyl. Detta innebär att det under den studerade perioden inte förekom någon
större mängd ovidkommande e-postmeddelanden. Kanske har förhållandena förbättrats
under senare tid, men problemen med ovidkommande information kan också vara mer
utbredd i någon eller några av de andra av Attacs e-postlistor.

Avslutningsvis kan sägas att om någon vill vara informerad är det inte tillräckligt att
läsa meddelanden som kommer via e-postlistan. Det visar att det är viktigt av att ta del
av informell information och att delta på gemensamma möten. Flera av de intervjuade
från kärnan betonar också vikten av att vara aktiv, d v s att komma på mötena, för att få
information. Jag menar däremot att intresserade även ska kunna få information via
andra kanaler, som t ex via e-postlistor eller via organisationens webbplats. Det är
viktigt med tillgängligheten, också p g a att många medlemmar samtidigt har ett
engagemang i andra organisationer, som kräver deras tid.

6.2.2 Informationsspridning inom grupper

Informationen inom gruppen förmedlas på många olika sätt: formella eller informella
möten, e-post till gruppens e-postlista eller direkt till var och en. När snabba svar önskas
används telefon. De intervjuade upplevde inga problem med hur informationen spreds
inom arbetsgruppen. Ofta påpekades att arbetsgrupperna var små, vilket underlättade
informationsutbytet. Om en medlem inte deltagit i ett möte var det lätt att få
informationen i efterhand.

Det är intressant att ingen tyckte att det var problem med att få information inom
arbetsgruppen och det beror framför allt på att grupperna är små och att grupperna
består av engagerade människor som aktivt tar del av information. Som vi tidigare har
sett kan de grupper som består av mellan tre och nio medlemmar, och som tror på sin
uppgift, arbeta på ett engagerande, demokratiskt sätt (Handy 1988, s. 54). I en liten
grupp är det också möjligt att veta vilken information en medlem saknar och oftast vet
varje gruppmedlem vem vederbörande kan fråga om specifik information.

6.2.3 Öppen eller sluten informationskultur?
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En av frågorna i uppsatsens inledande kapitel var hur informationskulturen ser ut i Attac
Göteborg, om den är öppen eller sluten. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
arbetsgrupperna i Attac Göteborg har en informationskultur vilken kan betraktas som
öppen. Det är lätt att ta emot och ge information vidare. Attac Göteborg som lokalgrupp
har däremot inte en öppen informationskultur, framför allt genom att medlemmar
upplever att de saknar information och därmed känner sig exkluderade. Ovanstående
resonemang kan innebära att betydelsen av den formella informationen ökar i en stor
organisation med sluten informationskultur, medan den minskar i en liten organisation
med öppen informationskultur.

Det saknas en medveten ansvarsfördelning inom organisationen när det gäller vem som
ska informera vem, när och om vad. Organisationer som vill arbeta med direktdemokrati
skulle vinna på att synliggöra strukturen och bidra till såväl effektivitet som inflytande
(Abrahamsson 1992, s. 146). I många organisationer arbetar man med direktdemokrati
på bekostnad av effektiviteten och i Attac Göteborg finns det medlemmar som uppfattar
arbetet i organisationen som det motsatta, d v s effektivitet på bekostnad av demokrati.

6.3 Informationskultur i relation till organisationens identitet

Castells (2000) menar att sociala rörelser måste ”förstås i sina egna termer”, d v s att de
måste förstås utifrån vad de själva säger att de är och vad de står för (s. 84). Detta är
viktigt för att inte behöva bedöma om deras egen identitet är sann eller inte.
Konstruerandet av den egna identiteten är kopplad till kulturella attribut och är beroende
av vem som konstruerar den och i vilket syfte (s. 20). Av de tre identiteter som Castells
tar upp, den legitimerande, motståndsidentiteten och projektidentiteten, är det
motståndsidentiteten (s. 22f.) som kan identifieras hos Attac. Attac ifrågasätter de
förhållanden som råder idag, t ex när det gäller fördelningen av resurser mellan och
inom olika delar av vår värld. Därför kan Attac sägas ha en motståndsidentitet, där
viljan att förändra de orättvisa förhållandena är stark.

Attac vill vara en demokratisk organisation. De vill också vara en decentraliserad, icke-
hierarkisk och platt organisation. De är partipolitiskt obundna, d v s öppna för alla
individer oberoende av politisk ståndpunkt. Tanken hos grundarna är att Attac ska vara
en ”aktionsinriktad folkbildningsrörelse” (Grefe et al, s. 142) och därför arbetar man
t ex med studiecirklar som ett sätt att sprida kunskap om Attacs frågor. Vid intervjuerna
framkom att det viktigaste för organisationen är att få allmänheten att bli medveten om
de politiska frågorna och att få igång ett samtal.

En respondent menade att Attac är en organisation där man verkligen kan göra något
praktiskt för att förändra dagens situation, inte bara prata om hur det borde vara. Här
finns en koppling till Castells motståndsidentitet (2000, s. 22f.). Man vill bland annat
förändra samhällets struktur genom att ge makt tillbaka till samhällsinstitutionerna.

Attac menar att de vill vara en decentraliserad organisation, där medlemmarna ska ha
stort inflytande. För att en decentraliserad organisation ska fungera krävs att den
samordnande funktionen har kommandot. Jag uppfattar strukturen i Attac Göteborg som
närmast federal, där varje del sköter sitt och inte är beroende av någon annan. I en
federal organisation behövs däremot mer struktur när det gäller ansvaret och en
representativ demokrati i ledningen (Handy 1988, s. 115). Det finns också drag av
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representativ demokrati i Attac, i det att organisationen har haft en idé om att ha en
representant från varje arbetsgrupp i SG.

Handy (ibid., s. 14) beskriver en typ av ideella organisationer som kampanj-
organisationer. Jag menar att Attac är en typisk kampanjorganisation där syftet är det
överordnade, medan administration och möten är det underordnade. Organisationen
Attac är den formella delen av globaliseringsrörelsen och servar denna. Rutiner för
administration saknas i organisationen, vilket också upplevs som ett problem.
Organisationen har ingen tydlig gränsdragning för vem som kan vara med och besluta,
bara den enskilde individen är engagerad för syftet och sympatiserar med rörelsen.

Vem som helst kan vara medlem, men den enskilde individen måste vara aktiv för att få
information. Allt hänger på enskilt engagemang. För de flesta av de intervjuade är det
Attacs frågor som är det centrala för Attac, inte Attac som organisation. Det avgörande,
för att vara engagerad vid manifestationer av olika slag, är därför inte heller om en
person är medlem i Attac eller inte.

Organisationen är medveten om att det är svårt att bli en del av den, men mot detta talar
uppfattningen om att organisationen är öppen. Detta, menar jag, pekar på en motsättning
i hur man uppfattar den egna bilden av organisationen. Organisationen har svårt att
behålla och få nya medlemmar, trots att de tycker att det är viktigt att bli fler.
Organisationen är dock öppen när det gäller en dimension av informationsspridningen.
Som ett exempel på detta kan nämnas att vem som helst kan vara med på någon av
organisationens e-postlistor, utan att själv vara medlem. Det enda som behövs är en
anmälan. Denna princip är i enlighet med identiteten som öppen.

Attac Sverige menar att de har organisatoriska problem som beror på att rörelsen är ung
och att de har svag ekonomi (Ljusberg 2003, s. 3). De saknar rutiner och organisatoriskt
minne vilket leder till att de är beroende av dem som varit med länge och som känner
till arbetet i organisationen. De har därför också svårt att sätta in nya medlemmar i
arbetet. Att nya medlemmar lätt kan komma in i organisationen måste vara A och O för
en kampanjorganisation, som vill vara öppen och demokratisk. Attac menar att det är
viktigt att arbeta med folkopinionen, att allmänheten ska bli medveten om de politiska
frågorna, men samtidigt arbetar Attac inte med att de egna passiva medlemmarna ska bli
mer aktiva. De aktiva är de som medlemmarna redan känner via sitt sociala nätverk och
hur ska organisationen överleva om den inte kan nå ut? Att först få de egna
medlemmarna att bli mer aktiva och att få dem att lättare känna sig som en del av
organisationen, skulle vara ett mer effektivt sätt att arbeta på i det långa loppet, menar
jag.

Idag finns ett problem i Attac Göteborg som kan formuleras som två poler inom
organisationen: krav på demokrati och krav på effektivitet. De som tillhör
organisationens kärna, arbetar aktivt och effektivt för organisationens mål. De tycker att
den tid som läggs ned på att ”göra saker” är viktigare än att lägga tiden på det interna
organisationsarbetet, som bland annat kan utgöras av att informera sina medlemmar
eller att rekrytera nya medlemmar. Den andra sidan av myntet är att medlemmarna
måste vara informerade för att kunna delta aktivt i beslutsprocesser och på så vis kunna
påverka organisationens arbete. Att informera eller ta del av information tar tid och vi
känner igen resonemanget om den inre legitimiteten ovan, där effektiviteten ofta ställs
mot demokratin (Freeman, se Abrahamsson 1992, s. 146) [se kapitel 3.3.4 Makt och
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demokrati]. I Attac betonas vikten av att vara delaktig, men utan kunskap är det svårt att
delta i gemensamma beslut, trots att varje medlem har rätt att rösta.

Attac Göteborg skulle inte vara något utan sina arbetsgrupper, enligt dem själva. Det är
arbetsgrupperna som utgör Attac Göteborg och detta borde, menar jag, innebära att de
också samarbetar. I praktiken finns inget organiserat samarbete mellan arbetsgrupperna,
utan det samarbete som finns bygger framför allt på enskilda arbetsgruppers eller
individers sociala nätverk.

7. Slutsatser

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en organisation som värnar om
demokrati och delaktighet också har en öppen informationskultur. Kulturer är inget
statiskt. De förändras ständigt. Undersökningen visar därför endast en bild – snap shot –
av hur det var under den period då undersökningen gjordes. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att Attacs identitet som en demokratisk, decentraliserad och öppen
organisation inte harmoniserar med vad vi konstaterade om deras informationskultur,
d v s om vi har blicken inställd på hela Attac Göteborg. Tyngdpunkten i arbetet ligger
på att det är bättre att ”göra saker” snarare än att arbeta med den formella informationen
inom organisationen. Informationskulturen är sluten och motverkar Attacs identitet som
en folklig kampanjorganisation. Snarare kan man få en uppfattning om att
organisationen består av experter som framför allt arbetar med lobbyverksamhet och
aktioner. Däremot kan vi konstatera att Attacs identitet stämmer mycket bättre med
analysens resultat av de enskilda arbetsgruppernas informationskultur, vilken kan
betraktas som öppen.

Kan informationskulturen kopplas till hur lätt det är att behålla eller att få nya
medlemmar? Jag menar att den kan det. Om man betonar vikten av officiell information
i en organisation, finns det också en vilja att alla ska känna sig delaktiga och ha
möjlighet att delta i arbetet på samma villkor. Resultatet av analysen visar att storleken
på det studerade objektet har betydelse för graden av öppen/eller sluten
informationskultur. I en liten grupp är det lätt att komma in och att få aktuell
information. I en organisation som består av många olika delar, som är svåra att
integrera, är det också svårt att sprida information på ett tillfredsställande sätt. En
fungerande interaktiv plattform skulle troligen få organisationen att tydligare uppfatta
sina olika delar och bli medveten om vad de olika delarna kan betyda för varandra.

Jag menar också att det inte enbart hänger på att vara aktiv för att automatiskt få
information. Informationsglappet kan vara en bidragande orsak till att perifera
medlemmar tröttnar och lämnar organisationen. Det kan också bero på att det är de
tongivande som styr vad som ska prioriteras, både när det gäller organisatoriska som
strategiska frågor. Varför inte ha en e-postlista där diskussioner om
organisatoriska/administrativa frågor kan föras? Kanske visar det sig att det finns
medlemmar som har ett intresse av dessa frågor och som vill engagera sig i ett sådant
arbete. Eller varför inte medvetet attrahera personer med kompetens på området?

Om organisationen verkligen vill ha nya medlemmar måste de också hitta nya strategier
för detta. Eftersom det sociala nätverket har stor betydelse för om en individ blir
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medlem i en organisation, måste organisationen hitta vägar till dem som de aldrig
annars skulle komma i kontakt med.

I Attac finns en uppfattning att alla kan delta på lika villkor, trots att vissa är mer insatta
i arbetet än andra. Det blir ett problem då organisationen ska fatta beslut i konsensus,
som dessutom lämpar sig bäst i mindre grupper. Ett sätt att undvika att någon i t ex
organisationens kärna dominerar vid ett stormöte, är att låta medlemmar få tid att
komma med förslag och att ett skriftligt beslutsunderlag arbetas fram (Handy 1988, s. 6,
79, 137). Detta bidrar till den demokratiska processen, men med risk för att
effektiviteten får stryka på foten.

När det gäller informationsspridningen inom organisationen skulle en tydlig
informationspolicy ge besked om vilken typ av information som medlemmarna kan
förvänta sig att få eller ge, hur ofta, om vad, från vem och till vem. Inte minst kan det
vara avgörande när det gäller medlemmars förväntningar på den interna informationen.
Att Attac Göteborg hittills inte haft någon informationspolicy kan tyda på att de inte
insett vikten av att ha en sådan. Det hänger naturligtvis även på tidsbrist och brist på
organisation. Eftersom effektiviteten och Attacs frågor står i fokus blir de
organisatoriska frågorna lidande. Ingen vill ägna tid åt att organisera när man kan
förändra världen!

8. Sammanfattning

Denna uppsats berör ett relativt nytt begrepp inom informationsvetenskapen, nämligen
begreppet informationskultur. Informationskultur kan definieras som en del av en
organisationskultur och inbegriper ”formella informationssystem (tekniken), det
kollektiva kunnandet (organisationens kunskapsbas), individuella informationssystem
(attityder) samt informationsetik och informationsspridning”. Jag har studerat
informationsspridningen i Attac Göteborg, som är en del av organisationens
informationskultur.

I uppsatsen har jag använt en kvalitativ studie huvudsakligen baserad på intervjuer, med
en modell anpassad till företagsvärlden. Det har inte varit möjligt att ta upp alla frågor
och aspekter som fanns med i studien, på grund av att en ideell organisation ser
annorlunda ut och ofta fungerar på ett annat sätt än vinstdrivande verksamheter. För att
kunna använda den har jag fått skära i stora delar av den ursprungliga modellen.

Syftet med studien var att undersöka om en organisation som värnar om demokrati och
delaktighet också har en öppen informationskultur. För att kunna dra slutsatser om
informationskulturen, har jag även studerat organisationskulturen i Attac Göteborg och
organisationens identitet i relation till dess informationskultur. Vid studiet har jag
använt mig av dimensionerna öppen, respektive sluten kultur, för att beskriva
organisations- och informationskulturen utifrån uppsatsens syfte.

För att förstå organisationskulturen undersöktes tre faktorer: samarbete mellan grupper,
samarbete inom grupper och förändringar i organisationen. Resultatet visar att
samarbete mellan arbetsgrupperna uppmuntras av organisationen, men saknas i
praktiken, vilket tyder på en sluten organisationskultur. Arbetet inom arbetsgrupperna
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visade samma tendens; arbetet fungerade bra, men man har svårt att få nya medlemmar.
Organisationen var öppen för strukturella och organisatoriska förändringar, vilket
interna diskussioner visade; något som skulle kunna tyda på att organisationskulturen
ändå inte var helt stängd.

Informationskulturen undersöktes genom studium av organisationens interna
informationsspridning, dels mellan kärna och periferi, dels inom grupper. Resultatet
visar att det förekom både öppen och sluten informationskultur i organisationen,
beroende på vilken del av Attac Göteborg som studerades, var intressant. I de små
arbetsgrupperna fungerade informationsutbytet och man hade en öppen
informationskultur. I lokalgruppen, som bestod av flera olika arbetsgrupper, fungerade
däremot inte informationsspridningen tillfredsställande; där var informationskulturen
sluten. Medlemmar upplevde informationsbrist och menade att mycket information
sprids enbart informellt. Jag menar att vikten av den formella informationen ökar i en
stor organisation med sluten informationskultur, medan den minskar i en liten
organisation med öppen informationskultur.

Attacs identitet som öppen och demokratisk kan ifrågasättas. Informationskulturen
innehåller värderingar som att det är viktigare att ”göra saker” än att informera
medlemmarna. Risken är att informationsglappet medför att man tappar medlemmar,
som inte får en möjlighet att komma in i organisationen och engagera sig på samma
villkor som medlemmar med makt, i form av kunskap eller position. Attac riskerar att
bli en liten organisation som jobbar med lobbying och aktioner, istället för en folklig
organisation med ett brett engagemang.
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Bilaga 1. Intervjuschema

1. Varför gick du med i Attac?
2. Hur länge har du varit medlem i Attac?
3. Har du några uppdrag inom organisationen? Vilka?
4. Vad skulle du vilja kalla Attac, en ideell förening, en social rörelse, nätverk eller

något annat?
5. Hur ser du på Attacs Göteborgs mål? Vilka är de viktigaste?
6. Vad är ditt mål med ditt engagemang i Attac?
7. Hur ser du på Attacs framtid?
8. Beskriv samarbetet mellan ”din” arbetsgrupp och andra grupper eller nätverk

inom Attac Göteborg.
9. Vad samarbetar man om? Hur samarbetar man? Hur fungerar samarbetet?
10. Hur går kommunikationen? Uppifrån och ner, nerifrån och upp, horisontellt,

diagonalt, nätverk?
11. Fungerar kommunikationen bra inom Attac Göteborg? Både muntlig och

skriftlig?
12. Varför? Varför inte?
13. Vilka informationskanaler används?
14. Vem/vilka ansvarar för webbsidan?
15. Samarbetar Arbetsgruppen med andra organisationer utanför Attac? (ex

studieförbund eller andra organisationer)
16. Beskriv samarbetet med andra organisationer. Vad samarbetar man om? Hur

samarbetar man?
17. Vad gör den grupp (de grupper) som du är med i?
18. Hur ser strukturen ut i gruppen? Finns det en ordförande eller liknande?
19. Vem/vilka fattar beslut?
20. Hur förmedlas informationen om nya beslut?
21. Vilka informationskanaler används (om beslut men även generellt)?
22. Hur används informationskanalerna?
23. Hur delger du ny information till andra?
24. Läser du all e-post eller annat skriftligt material?
25. Hur fungerar samarbetet i gruppen?
26. Vad fungerar bra?
27. Vad fungerar dåligt?
28. Varför fungerar detta bra eller dåligt?
29. Vem går på möten?
30. Hur lär sig en ny medlem hur gruppen fungerar?
31. På vilket sätt påverkar Aktionsgruppen Attacs Göteborgs verksamhet?
32. Hur ser ditt personliga nätverk ut?
33. Hur fungerar det? Vem informerar vem? Vem frågar vem?
34. Vilken information får du genom ditt personliga nätverk?
35. Hur viktig är den muntliga informationen? Varför?
36. Har du varit med om någon större eller mindre förändring i Attac Göteborg?
37. Vilka förändringar har skett?
38. Hur fick du reda på förändringen? Vilka informationskanaler användes?
39. Kunde du vara med och påverka förändringen?
40. Är din arbetsgrupp öppen för förändring? Hur?
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Exempel på informationskanaler

- möten (regionträff, riksårsmöte)
- informella
- formella
- Internet
- telefon
- e-postlista
- e-post
- anslagstavlor
- nyhetsbrev (ca en gång i månaden)

Bilaga 2. Frågor vid pilotintervju

Utöver de frågor som finns i bilaga 1 ovan, ställdes följande frågor vid pilotintervjun:

A. Beskriv kort Attac Göteborgs idéer.
B. Beskriv kort Attac Göteborgs verksamhet.
C. Vilket/vilka är Attac Göteborgs mål?
D. Vilka visioner finns bakom målet/målen?
E. Hur har visionerna formats?
F. Vilka informationskanaler används för att informera om Attac Göteborgs mål?
G. Hur är organisationen uppbyggd? Vilken struktur har Attac Göteborgs

organisation?
H. Vem/vilka fattar beslut när det gäller övergripande frågor? Hur är ledarskapet

organiserat?
I. Hur fattas beslut i Attac Göteborg generellt? Kan alla medlemmar påverka alla

beslut? Hur går det till?
J. Hur förmedlas informationen om nya beslut? Vilka informationskanaler används?
K. Vilka arbetsgrupper och nätverk finns inom Attac Göteborg och hur länge har de

funnits?
L. Samarbetar Attac Göteborg med andra organisationer utanför Attac?


