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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to study the relations 

between internal information and the principal business 
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how does the organization behave to its internal information 
resources, how is the information management related to the 
principal objectives and strategies, what information policy 
does the organization develop, and how is the management 
experienced by the employees.  

The purpose was to study the supply and management of 
information designed for internal use and the study was 
carried out with qualitative, semi-structured interviews to get 
a picture of the internal information management. The 
informants were mostly key persons with deep knowledge of 
internal information. 

After two opening visits in the organization, the interviews 
were carried out, and the interview material was examined to 
discover patterns. A model formed by Jo Bryson was also 
used to structure the results. 

The organization in question is The Swedish Geotechnical 
Institute (SGI), a governmental agency that is currently 
introducing a new management system, “quality 
certification”, a new website and a new intranet. Its 
information resources are plentiful and supporting the 
principal objectives and strategies of cooperation, knowledge 
development and expertise provision even if there are some 
shortcomings. The experiences of the employees differ but 
the informants show awareness about information issues. 
Even if the information resources are plentiful, there is a lack 
of clear connection between the goals and the information 
management.  
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1. Inledning 

Påståenden om att informationsmängden i vårt samhälle ständigt ökar är inte längre en 
nyhet för någon. Det stora informationsutbudet är påtagligt både för oss som 
privatpersoner och för företag och organisationer. För att inte fastna i dokument-
hantering utan kunna fokusera på de övergripande mål en organisation har är det viktigt 
att ha genomtänkta och fungerande rutiner och strukturer för informationsarbetet och 
inte minst att följa dem.  

Det stora informationsflödet runt oss har gjort mig intresserad av frågor som rör 
strukturering och hantering av information. Dagens informationsutbud är så stort att 
problemet sällan är att det saknas information utan snarare att man inte hittar det man 
behöver eller att viktig information inte når fram till rätt mottagare. Erikson (2005, s.50) 
påstår till och med i sin bok ”Planerad kommunikation” att: 

Det höga tempot i dagens samhälle beror i stor utsträckning på överflödet av information. 
Vi har svårt att få överblick och se helheter. Denna förvirring och det höga tempot leder 
ofta till att vi inte ger oss tid att stanna upp och reflektera. 

och Strid (1999, s. 5) nämner en japansk undersökning där man visade att ord-
produktionen inom all media ökar med 10% om året samtidigt som konsumtionen 
enbart ökar med 3% per år.  

Väljer man att titta på information inom företag och andra organisationer är min 
övertygelse att man där lever i samma verklighet som i den bild Strid visar på. Där 
hanteras både information som flödar mellan organisationen och externa intressenter 
och information inom organisationen. Att den externa informationen är viktig för att 
organisationens medarbetare ska kunna veta vad som händer i den omvärld som 
påverkar deras arbete och existens är lätt att inse. Med hjälp av en aktiv omvärlds-
bevakning ökar man möjligheterna att snabbt reagera på förändringar. Att även den 
interna informationen är viktig för organisationen ser man inte alltid lika lätt, men om 
inte organisationen internt förmår att sprida och få acceptans för det som är viktigt för 
att nå övergripande mål kan det vara lika riskabelt som att inte vara vaksam mot 
omvärlden. Väl fungerande hantering av information internt är svårt att värdesätta 
ekonomiskt och därför något som lätt försummas, men det kan bidra till ett effektivare 
arbete vilket i slutänden har stora ekonomiska fördelar. 

Själv har jag mångårig erfarenhet från konsultbranschen som byggnadskonstruktör och 
jag har funderat mycket både på hur man kan dra nytta av lösningar som någon annan 
redan har tagit fram, hur man effektivt hittar det man själv gjort tidigare för åter-
användning och hur man når ut till rätt medarbetare med olika former av information. 
Därför har jag känt ett intresse av att studera frågor som rör intern information. 
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1.1. Disposition 

Efter denna inledning kommer jag i kapitel två att presentera det aktuella 
problemområdet för att sedan gå över till syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller 
också avgränsningar och definitioner av några för uppsatsen centrala begrepp. 

Kapitel tre innehåller en kort beskrivning av den litteratur jag har sökt och valt att 
använda samt ett avsnitt med reflektioner om tidigare forskning. 

I kapitel fyra presenterar jag den organisation som undersökningen handlar om, ger 
bakgrundsinformation och en kort historisk tillbakablick. 

I kapitel fem går jag sedan igenom en teoretisk bakgrund med några centrala områden 
för hantering och flöden av information inom organisationer. Därefter presenterar jag en 
modell som jag väljer att använda mig av vid analysen längre fram.  

En diskussion om val av metod, beskrivning av valda metodinstrument i form av två 
modeller och en genomgång av studiens genomförande följer i kapitel sex. 

Kapitel sju är uppsatsens mest omfattande kapitel där jag väljer att ta med både resultat, 
analys och diskussion. Jag delar upp modellen jag använder mig av i tre avsnitt och 
behandlar dem ett i taget. Varje avsnitt får ett eget underkapitel som uppdelas i en 
resultatdel följd av en analys- och diskussionsdel. Kapitlet avslutas med 
sammanfattningar och slutsatser.  

Texten avslutas med en sammanfattning i kapitel åtta följt av källförteckning och 
bilagor. 

 

2. Problemområde 

Inom organisationer kan man ställas inför problem som att se till att alla får del av och 
tar till sig den information de behöver, att välja ut vad som ska skickas till vem och att 
få informationsflödena att fungera i alla riktningar inom organisationen. Många av de 
här frågorna handlar också om företagskultur och kommunikationsmönster. 

I min studie har jag valt att studera hur en enskild organisation hanterar de interna 
informationsflödena praktiskt för att sedan sätta detta praktikfall i relation till teorier 
och tidigare forskning som jag har studerat.  

Genom egna erfarenheter av arbete inom konsultbranschen har jag särskilt uppfattat att 
den interna hanteringen av information inom en organisation kan vara otydlig och 
bristfälligt organiserad. Om man missköter den externa informationen slår det tillbaka 
direkt mot organisationen i form av minskat antal uppdrag, vilket gör en organisations 
ledning uppmärksam på vikten av en effektiv styrning av denna information. Jag tänker 
att det kan vara lättare, särskilt på högre nivåer i en organisation, att bortse från att det 
kan bli problem om den interna informationen inte hanteras på ett bra sätt eller att man 
kanske hoppas att de sakerna löser sig av sig självt. Valet att studera interna 
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informationsflöden i en organisation kändes därför som ett naturligt sätt att ta fram mera 
kunskap om verkliga förhållanden inom ett stundtals försummat område. Ett område där 
jag inte heller har funnit så mycket litteratur. 

För mig och med min bakgrund kändes det intressant att titta på en organisation där man 
producerar kunskap. En bra intern information är viktig för alla typer av organisationer 
men jag föreställer mig att det är extra viktigt att informationsflödena mellan olika 
enheter fungerar bra i en organisation där medarbetarnas kunskap är den viktigaste 
tillgången. I en organisation där man till exempel producerar varor föreställer jag mig 
att den information som ska förmedlas ofta är mer konkret runt produkterna och 
tillverkningen, medan det kan vara svårare att ta på den information som flödar i en 
kunskapsorganisation. Elizabeth Orna, brittisk konsult och författare inom information 
management, uttrycker detta som att utbytet och förståelsen mellan individer är den 
kritiska punkten och att information får ett värde för organisationer först när den 
omsätts till kunskap och sammankopplas med den kunskap som finns sedan tidigare 
(1999, s. 56). Orna för också fram en viktig tanke, som kan vara lätt att glömma för 
någon som tagit fram information för att lösa ett specifikt problem, och det är att 
information som tagits fram på arbetsplatsen tillhör organisationen och inte individen 
eller en grupp av individer (ibid., s. 106). Med den insikten blir överföringen av 
kunskap mellan individer en särskilt viktig uppgift för varje kunskapsorganisation. En 
annan svårighet i att hantera information och kunskap beskriver Choo (2006, s. 312) 
som att mycket av den kunskap som finns nedtecknad i presentationer, rapporter, e-post 
med mera är alltför ostrukturerad för att man ska kunna hantera den på ett effektivt sätt. 

Begreppen kunskapsföretag/kunskapsorganisation i relation till det jag vill undersöka 
utvecklas vidare i kap. 2.3. 

Efter några försök att finna en organisation med intresse av att ställa upp på mitt arbete 
fick jag kontakt med Statens geotekniska institut, förkortat SGI. Denna organisation är 
en statlig myndighet med verksamhet inom det geotekniska området, med andra ord 
grundläggning och markanvändning. Jag har inte tidigare haft någon kontakt med 
myndigheten genom mitt arbete, men jag har studerat geoteknik på högskolenivå och i 
mitt arbete som konstruktör använt handböcker om grundläggning som de har gett ut, så 
jag har en viss förförståelse för organisationens verksamhet.  

 

2.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att studera interna informationsflöden i en 
kunskapsorganisation för att närmare belysa hur stor vikt organisationen lägger på den 
interna informationen och i vilken grad informationsarbetet sammankopplas med 
organisationens övergripande mål och strategier. 

Med ovanstående syfte som utgångspunkt har jag valt följande frågeställning: 

• Hur förhåller sig den undersökta organisationen till sina interna 
informationsresurser? 
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… med de underordnade frågorna: 

• Hur relaterar informationshanteringen till organisationens övergripande mål 
och strategier? 

• Vilken informationspolicy utvecklar organisationen? 

• Hur upplever organisationens medarbetare att informationshanteringen 
fungerar? 
 

2.2. Avgränsningar och specificeringar  

Att studera informationshantering inom en organisation kan bli ett mycket omfattande 
arbete och därför har jag valt att göra ett antal avgränsningar.  

Strid (1999, s. 15) förespråkar att man i gränsdragningen ser på syftet med 
informationen. I mitt fall tolkar jag det som att ett regleringsbrev (se mer om 
regleringsbrev i kap. 4) från regeringen kan vara ett internt dokument eftersom det 
används lokalt för det interna arbetet inom organisationen även om det härstammar från 
en extern källa. Däremot ser jag ett pressmeddelande som extern information eftersom 
det är till för att informera massmedia även om det har tagits fram och bearbetats 
internt. Erikson visar i boken ”Planerad kommunikation: Strategiskt ledningsstöd i 
företag och organisation” en bild (fig. 1) med alla intressenter som ett företag behöver 
kommunicera med. Eftersom SGI är en statlig myndighet kan några intressenter se lite 
annorlunda ut, men i stort sett stämmer figuren även där. Vidare har jag ritat in ett moln 
runt de fyra intressenter som jag anser vara interna och som jag därför avser att 
koncentrera min undersökning på. Med intressenten ”facket” menar jag i det här fallet 
fackföreningar/klubbar på lokal nivå.  

 

               Fig.1 (Erikson 2005, s. 58) 
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Längre fram ska det visa sig att det jag får fram i mycket liten grad berör styrelsen och 
facket, men jag väljer ändå att se dem som interna aktörer. Gränsdragningen kan 
diskuteras och hade troligen sett annorlunda ut om någon annan gjort den. Exempelvis 
skulle branschorgan, som SGI:s anställda deltar i, kunna ses som interna ur 
informationssynpunkt, liksom samarbetspartners och ägare (staten), men jag har valt att 
betrakta anställda inom organisationen som interna, bland annat för att de representerar 
information som organisationen själv kan styra över utan inblandning utifrån.   
 
Den information jag väljer att intressera mig för är den som rör arbetet direkt och det 
man brukar kalla formell information. Rent praktiskt är det emellertid svårt att komma 
ifrån frågor som rör personliga kontakter och relationer. På många sätt kan den formella 
och informella informationen flyta samman. Det är många gånger lättare att ta emot 
information från en person som man uppfattar som trevlig och tillmötesgående eller 
som man har en personlig relation till. Choo (2002, s. 158) påpekar också att många 
föredrar mänskliga informationskällor även om också denna information ursprungligen 
kommer från en tryckt källa eller liknande. Min avsikt är därför inte att utesluta 
muntliga informationskällor.  

En annan avgränsning är att jag väljer att inte titta på informationsinnehållet utan på hur 
informationen hanteras och förmedlas, dock inte rent tekniskt hur datorer och liknande 
fungerar. 

2.3. Definitioner av använda begrepp 

När man diskuterar informationsresurser och förmedling av information inom en 
organisation kommer man snart in på en mängd begrepp som hanteras väldigt olika av 
olika författare. Jag har i detta avsnitt valt att ta upp ett antal begrepp som jag uppfattar 
som centrala i mitt arbete och som ibland flyter samman så att det blir svårt att se 
skillnaden i deras innebörd. Det första jag väljer att ta upp är kunskap och information.  

Kunskap och information. Ett citat som tar upp skillnaden mellan dessa två begrepp 
har jag hämtat från Liebowitz (1999, s. 12-10): 

Sharing knowledge is different from sharing information. Knowledge is not as easily 
duplicated as information. Knowledge is “sticky” and has a highly context-sensitive nature. 
What I am writing in this chapter is information; the way I write and think is knowledge. 
Obviously, it is much harder to duplicate or transfer knowledge. Those that truly 
understand this difference between knowledge and information are usually more willing to 
share their knowledge because they know that they have lost nothing: when you share 
knowledge you still retain what you know. 

Min slutsats, grundad på resonemanget om kunskap och information nedan, är dock att 
även om det är skillnad på att dela information och att dela kunskap är begreppen så 
nära relaterade till varandra och sammanflätade att jag inte kan välja att titta på ett av 
begreppen och utesluta det andra i min undersökning. Om ett budskap blir information 
eller kunskap beror både på sändaren och mottagaren och vad de gör med budskapet. 
Att sända ut information som ingen är intresserad av blir bara en samling ord, men om 
man bearbetar den och tar den till sig blir den meningsfull och omvandlas till en 
kunskap hos mottagaren. Orna (1999, s. 8) uttrycker vikten av dessa förhållanden när 
hon skriver att omvandlingen av information till kunskap och kunskap till information 
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utgör grunden för all mänsklig inlärning och kommunikation. Nedan har jag valt att 
lyfta fram Ornas definitioner på de båda begreppen.  

Kunskap är det vi erhåller i vårt samspel med omvärlden, det vi organiserar och lagrar 
inom oss på vårt eget unika sätt. Vi gör den till vår egen genom att omforma 
erfarenheter utifrån till kunskap inom oss (Orna 1999, s. 8). 

Information är vad människor omformar kunskap till när de vill kommunicera den med 
andra. Det är kunskap som synliggjorts i skrivna eller tryckta ord eller gjorts hörbar i 
talad form. I vår användarroll är information det vi söker och lägger märke till i 
omvärlden när vi vill utöka vår kunskap (ibid., s. 8). 

Information och kommunikation. Ett annat begreppspar som jag valt att titta närmare 
på är information – kommunikation. Enligt Erikson (2005, s. 57f) blev kommunikation 
ett vanligt begrepp i företag och andra organisationer i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet när kraven på en dubbelriktad dialog blev större och allt fler insåg att en 
enkelriktad information inte var tillräcklig. Även Strid (1999, s. 11) för ett resonemang 
om skillnaden i dessa två begrepp. Han väljer att se information som själva budskapet 
och kommunikation som informationsflödet mellan olika personer. Jag har valt att lyfta 
fram Eriksons definition som trycker på det dubbelriktade som jag också väljer att lägga 
i betydelsen av ordet kommunikation: 

Kommunikation är en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan avsändare och mottagare. Av 
latinets communicare som betyder göra gemensam. Arbetet med kommunikation kan 
definieras som ett strategiskt ledningsinstrument för att nå organisationens verksamhetsmål. 
                                                                                                        (Erikson 2005, s. 272) 

Organisation: Ett centralt begrepp i min text är organisation. Det kan definieras som 
grupper av människor som sammanslutit sig av klart uttalade eller av underförstådda, 
outtalade orsaker, som för att skapa och erbjuda tjänster eller varor. Personerna i 
organisationen samverkar både internt och med omgivningen. De har också en struktur 
och gränser utåt. Begreppet är så brett att det omfattar allt från intresseföreningar, 
skolor, tillverkningsindustri och service inrättningar till regeringsdepartement. (Orna 
1999, s. 11) 

Kunskapsföretag. Begreppet kunskapsföretag har varit flitigt använt på senare år, 
något som inte med automatik medför att ordets innebörd går att definiera klart och 
entydigt. Alvesson (2000, s. 13-15) diskuterar runt begreppet kunskapsföretag. Han 
sammanfattar flera författares syn på kunskapsföretag i följande lista: 

• Väsentliga inslag av problemlösning och icke-standardiserad produktion. 
• Kreativitet hos utövaren och den organisatoriska miljön. 
• Starkt individberoende och hög grad av självständighet hos utövaren. 
• Hög utbildningsnivå och professionaliseringsgrad hos flertalet anställda. 
• Traditionella substanstillgångar är ej centrala utan de kritiska elementen finns i 

huvudet på de anställda och i nätverk, kundrelationer, manualer och 
tjänsteleveranssystem. 

• Starkt beroende av nyckelpersoners lojalitet och – för att vända på detta – stark 
sårbarhet för att personal slutar.                

                                                                                  (Alvesson 2000, s. 13) 
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Alvesson ifrågasätter också begreppet i sin text, att det är prestigeladdat och att många 
därför vill kalla sitt företag för kunskapsföretag, att begreppet är diffust och att många 
hantverkare har större kunskaper än många med akademisk utbildning (Alvesson 2000, 
s. 13-15). Jag anser att Alvesson har helt rätt i sina påpekanden, men trots att han är 
tveksam till att använda begreppet väljer han att ta med det i sin boktitel ”Ledning av 
kunskapsföretag: En studie av ett datakonsultföretag” Man kan fundera på om en statlig 
myndighet verkligen kan vara ett kunskapsföretag. En myndighet som delvis grundar 
sin verksamhet på statliga anslag är möjligtvis inte att betrakta som ett företag, även om 
SGI tjänar in drygt hälften av omsättningen på rådgivningsintäkter och 
forskningsanslag. Denna tveksamhet gör att jag väljer att kalla SGI en 
kunskapsorganisation då jag ändå tycker att organisationen lever upp till 
förutsättningarna i ovanstående lista. Kreativitet ser jag till exempel som en 
förutsättning för forskning, individberoende och hög utbildning finns i organisationen 
och traditionella substanstillgångar är inte centrala. Att jag kallar SGI en 
kunskapsorganisation syftar på begreppet organisation som definierats ovan och ska inte 
förväxlas med ämnesområdet kunskapsorganisation inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, som bland annat behandlar dokumentbeskrivning och 
dokumentåterfinning.  

 

3. Tidigare forskning och litteratur 

I detta kapitel kommer jag först att kort beskriva några tankar runt litteratursökning och 
urval för att sedan övergå till några reflektioner om tidigare forskning. 

3.1. Litteratursökning  

Det finns mycket litteratur om organisationer och information. Jag har funnit litteratur 
om strategiformulering, företagsledning, organisationsklimat, omvärldsbevakning med 
mera, men litteratur som fokuserar på enbart den interna informationen har jag haft 
svårare att hitta. Många av de områden som jag har funnit litteratur inom, som till 
exempel organisationsklimat och kommunikation, påverkar den interna 
informationshanteringen i så hög grad att jag har funnit den intressant att ta med men 
jag har försökt att koncentrera mig på de delar i litteraturen som ligger närmast mitt 
område. Eftersom jag har valt litteratur som spretar åt många olika håll kan jag dock 
ibland känna att jag borde ha fokuserat lite mera på den litteratur som ligger allra 
närmast mina frågeställningar. 

Mycket av litteraturen jag studerat är handböcker inom området företagsekonomi, men 
också några böcker med en tydligare biblioteksanknytning och några magisteruppsatser 
från bibliotekshögskolan. 
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3.2. Tidigare forskning  

Det finns mycket att vinna på att öka effektiviteten i företag och organisationer vilket 
medfört att det har gjorts mycket forskning inom det området. Eftersom lönsamheten är 
beroende av omvärlden finns det många arbeten där extern information studeras. De 
arbeten som berör den interna informationen handlar ofta om intern kommunikation.   

Robson och Tourish vid Aberdeen Business School har till exempel studerat intern 
kommunikation i en stor europeisk hälsovårdsorganisation. De börjar med att fastslå att 
det är viktigt med en effektiv intern kommunikation för att en organisation ska bli 
framgångsrik, men konstaterar brister i kommunikationen hos hälsovårdsorganisationen. 
En stor brist fanns i kommunikationen nerifrån och upp, vilket gjorde att cheferna inte 
fick vetskap om problem och dessutom hade cheferna en så stor arbetsbörda och mycket 
övertid att de inte hann med att reflektera och kommunicera vilket minskade 
effektiviteten trots deras stora arbetsinsats. (Robson & Tourish 2005) 

Noterbart är att de studier jag funnit ofta har utförts inom ämnesområdet 
företagsekonomi och det gäller också boken ”Ledning av kunskapsföretag” av Mats 
Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Alvesson studerade ett 
datakonsultföretag år 1987. Han behandlar olika områden som företagskultur, 
organisationsklimat, strategi och ledarskap och kommer i viss mån in på 
informationshantering inom området intern marknadsföring. Han visar i likhet med flera 
andra författare på att det viktiga för kunskapsföretag är att anställa kompetenta 
personer men också att få dem att vilja stanna i företaget. Vissa undersökningar visar att 
”kunskapsintensiva företag” strävar efter att medarbetarna ska utveckla känslomässiga 
band till företaget, miljön och varandra, medan andra pekar mot att idéer och tal om 
strategier, visioner och liknande är viktigt men det finns också företag där karriär, lön 
och titlar är viktiga medel. Företaget Alvesson tittade på var vid tiden för 
undersökningen ett tio år gammalt expanderande företag i en bransch i tillväxt och med 
en homogen grupp unga välutbildade medarbetare. Företaget lade stor vikt vid vänskap 
och att personalen skulle trivas och ha roligt på arbetet och tillsammans, precis som 
tidigare undersökningar av kunskapsföretag hade visat på. Den interna 
marknadsföringen beskriver Alvesson som ett sätt att öka motivationen och påverka de 
anställdas attityder, något som till stor del gick med automatik i det aktuella företaget 
som var ungt och expansivt med en företagskultur där man arbetade med att sprida en 
positiv attityd. På så sätt anser Alvesson att företagskulturen fungerade som en sorts 
intern marknadsföring. (Alvesson 2000, s. 228-231; s. 273-276) 

Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området påpekar man ofta vikten av 
att all dokumenthantering och annat informationsarbete sker med en förståelse för den 
aktuella organisationens mål och strategier. För att kunna få stöd för 
informationshanteringen från en organisations ledning måste man kunna visa upp de 
positiva effekter detta arbete har och de vinster det kan generera i organisationen. Irene 
Wormell (1996) har redovisat erfarenheter från ett gemensamt forskningsprojekt mellan 
NORDINO (The Nordic Council for Scientific Information) och BLR&D (The British 
Library Research and Development Department). I detta projekt utforskade de viktiga 
kompetenser, strategier och tekniker för att kunna driva avgiftsbaserad 
informationsverksamhet på ett framgångsrikt sätt. Två metoder som tas upp är ”Critical 
Success Factors” (CSF) och ”SWOT analysis”. När man arbetar med CSF söker man 
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efter några få faktorer som är kritiska för möjligheten att nå framgång (eller succé) i 
arbetet (Wormell 1996, s.24). Det viktiga blir således att fokusera på de faktorer som 
kan göra skillnaden mellan framgång och nederlag. Några viktiga faktorer som 
framkom vid undersökningen var yrkesskicklighet, god finansiell styrning och 
ändamålsenlig marknadsföring (ibid., s. 14f). Wormell framhåller tre huvudsakliga 
användningsområden för CSF: Att hjälpa en enskild administratör att fastställa sina 
informationsbehov, att hjälpa en organisation i den generella strategiska planeringen 
och att hjälpa en organisation med planeringsprocessen för informationssystem (ibid.,  
s. 27). ”SWOT analysis” är en  
metod där man kartlägger  
styrkor (Strengths), svagheter 
(Weaknesses), möjligheter  
(Opportunities) och hot  
(Threats). I informations- 
sammanhang kan styrkorna vara 
god kunskap om informationskällor  
och skicklighet i att söka information.  
Svagheterna kan handla om att  
omgivningen inte ser bibliotekarien  
som en specialist eller att det finns  
behov av att utbilda personalen om  
ny teknologi. I möjligheterna kan  
det finnas initiativ till att stärka  
verksamheten och chanser att finna  
nya nischer. Bland hoten, slutligen, kan  
det finnas konkurrerande förmedlare  
och dåligt självförtroende (ibid., s.25f).  
I den strategiska planeringen kan man  
ha hjälp av bilden till höger(fig. 2 ). 
 
 
 
 
 
                                                                                              Fig.2 (Wormell 1996, s. 33) 

 

 

Schwartz och Hernon har skrivit om begreppet ”records management”, som de 
beskriver som ett område mellan biblioteksarbete och arkivarbete. Inom ”records 
management” strävar man efter att få kontroll över all nedtecknad, inspelad eller på 
annat sätt dokumenterad information en organisation behöver i sin verksamhet 
(Schwartz & Hernon 1993, s.1). Författarna omnämner vikten av att ha kontroll över 
informationen under hela dess livscykel (ibid., s. 199), från det att informationen skapas 
eller införskaffas via produktion, skydd, distribution, användning och återanvändning 
till arkivering eller makulering. Under denna process uppstår nyckelfrågor som att 
besluta om informationens tillgänglighet, att besluta vilket format informationen skall 
utges i och att bestämma hur informationen ska spridas. Genom ”records management” 
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kan man ha kontroll på att (ibid., s.58-60): 

  man hanterar information enligt de bestämmelser som styr verksamheten 

  se till att man inte dubblerar information och att volymen av information reduceras 

  se till att informationen är ett aktivt stöd i planering, utvärdering och beslutsfattande  

  att den dokumenterade informationen bidrar till organisationens nedtecknade historia 

Det första steget för att införa ett ”records management” program innebär en 
inventering av den nedtecknade, inspelade eller på annat sätt dokumenterade 
information som finns i organisationen (ibid., s. 56). Härigenom tar man fram och 
dokumenterar uppgifter som typ av information, när och hur den införskaffats, var den 
förvaras och i vilket format, hur ofta den används, vilket värde den har, hur länge den 
skall sparas och om den till slut skall arkiveras eller förstöras (ibid., s. 66-70). I många 
fall hanteras denna typ av förteckningar i en databas. 

Bland författare till magisteruppsatser på bibliotekshögskolan är det ett antal som har 
intresserat sig för ämnesområdet intern information och främst verkar intranät ha 
tilldragit sig ett stort intresse på senare år.  

Bengt-Gunnar Österberg är en av dessa uppsatsförfattare (Österberg 2005). Han har 
studerat användningen av intranät i en behandlingsorganisation (ungdomsvård, barn och 
familj samt missbruksvård) och satt det i relation till fyra kunskapsprocesser: knowledge 
creation, knowledge storage/retrieval, knowledge transfer och knowledge application 
(ibid., s. 21). Österberg har bland annat noterat att intranätet främst används för 
information från ledningen till institutionscheferna, att kompetensprofiler på intranätet 
skulle underlätta kunskapsdelning och att man skulle kunna dokumentera 
”organisationens samlade kunskap” på intranätet, men också att det finns en risk med 
intranät om de inte uppdateras (ibid., s. 45f).  

Jessica Grynell har studerat informationsflödet inom Gatukontoret i Borås stad och 
bland annat kommit fram till att ett intranät skulle kunna användas till mycket mer än 
vad Gatukontoret gjorde när uppsatsen skrevs (Grynell 2003). Hon nämner i det 
sammanhanget bland annat tidrapportering, manualer, mallar och information om 
projekt (ibid., s. 43). Grynell kom fram till att intranätet skulle kunna användas för korta 
nyhetsbrev och precis som Österberg konstaterade hon att det fanns önskemål om att 
kunna ha en sökbar kunskapsbank (ibid., s. 45). 

Det har gått ett par år sedan Österbergs och Grynells undersökningar genomfördes och 
min bild är att intranät idag används till alla saker som de efterlyste då, något som blir 
intressant att studera i min undersökning. Trots teknikutvecklingen med ökad datorvana 
finns kanske vissa av bristerna de pekade på kvar i organisationer? 
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4. Presentation av organisationen 

Statens geotekniska institut (SGI) är en statlig myndighet. Organisationen är uppdelad 
på fyra kontor på olika orter i Sverige och har 85 medarbetare. Jag har endast utfört 
mina studier på huvudkontoret, där den största andelen av de anställda finns, men jag 
har även intervjuat en person från ett regionkontor för att ta reda på lite om hur man 
uppfattar att kommunikationen fungerar mellan de olika kontoren inom SGI. 

Kärnverksamheten innebär arbete inom det geotekniska området, med andra ord grundläggning 
och markanvändning. Verksamheten vilar på fyra ben, en myndighetsfunktion, forskning, 
rådgivning och kunskapsförmedling. I dagsläget står myndighetsfunktionen och 
kunskapsförmedlingen för vardera cirka 10% av verksamheten och forskning och 
rådgivning för vardera cirka 40%. Myndighetsfunktionen innebär kortfattat ett ansvar 
för rådgivning till länsstyrelser och kommuner, men också en ständig beredskap i ras 
och skredfrågor där myndigheten ska vara sakkunnig rådgivare i akuta lägen för 
kommuners räddningstjänster. I forskningen ingår att utveckla ny kunskap, samordna 
forskning inom geoteknik och miljögeoteknik i Sverige och att fånga upp nya 
internationella forskningsresultat för att vara ett nationellt centrum. Rådgivningen 
vänder sig både till myndigheter och enskilda organisationer som ett stöd när 
expertkunskap efterfrågas i olika projekt. Kunskapsförmedlingen slutligen sker genom 
kurser, facktidskrifter och på hemsidan och har som mål att förmedla kunskap till alla i 
samhället, som är verksamma inom geoteknik och miljögeoteknik, för att uppnå 
kompetens och kvalitet. (Verksamhetsplan 2007-2009)  

I organisationsplanen (fig. 3) återfinns det som kallas myndighetsfunktionen strax under 
generaldirektören och för övrigt är organisationen uppdelad på fem olika avdelningar, 
varav fyra har olika tekniska inriktningar och den femte arbetar med Administration och 
IT. 

  
                                   Fig. 3 (Statens geotekniska institut 2007) 

SGI startade sin verksamhet på 1940-talet och verkade många år med sin bas i 
Stockholm för att 1975 utlokaliseras till Linköping där huvudkontoret fortfarande är 
placerat. Till en början var organisationens högsta chefer tekniker. Deras titel var 
överingenjör, något som 1962 ändrades till överdirektör för att 1987 bli generaldirektör. 
På 1990-talet kom den första generaldirektören som inte var tekniker. 
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Organisationens arbete styrs av ett årligen utkommande regleringsbrev från regeringen, 
eller för att citera regeringens hemsida:  

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas 
befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för den 
enskilda myndighetens verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev 
och dels genom förordningar. Det är i Regeringskansliet som det praktiska arbetet 
med att ta fram regleringsbrev och förordningar sker. I regleringsbreven står det 
bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket 
pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan 
myndighetens olika verksamheter. (Regeringen 2006-08-21) 

Inom SGI styrs verksamheten av verksamhetsplaner (VP) präglade av regleringsbrevet. 
Det finns en VP för varje avdelning och ett sammanställt koncentrat i en gemensam VP. 

Information är ett viktigt inslag i SGI:s verksamhet, exempelvis i ett stort utbud av 
kurser och konferenser. Det löpande informationsarbetet utförs av fem personer som 
kallas infopersonalen och som arbetar på olika avdelningar inom organisationen. SGI 
lär också ha det största geotekniska biblioteket i världen. De ger ut rapporter och 
tidskriftsartiklar, deltar i kommittéer och arbetsgrupper, har ett digitalt nyhetsblad som 
kommer ut en gång i månaden och en kundtidning som kommer ut två gånger per år. 
Även kundtidningen finns att tillgå via Internet. Biblioteket lånar ut litteratur, kopierar 
artiklar, säljer egna publikationer och utför litteratursökningar till externa kunder mot en 
timkostnad. Litteraturtjänsten är datoriserad och man har en egen stor databas samt 
tillgång till externa databaser. Biblioteket har kundkontakter och får förfrågningar både 
från Sverige och från utlandet. 

När det gäller intern information har organisationen ett intranät och varje fredag 
eftermiddag utkommer ”Veckans Aktuellt” på intranätet med information om nästa 
vecka, till exempel om kommande möten och besök. Två till tre gånger i månaden har 
de ett möte som kallas MiniInfo. Det här mötet är 15 till 20 minuter långt och hålls på 
en sådan nivå att alla i organisationen kan delta. Till dessa möten kan personalen vid 
övriga kontor koppla upp sig och delta. Ibland håller generaldirektören i MiniInfo och 
kan då ge ekonomisk information och liknande. I det fallet kallar man mötet GDinfo. En 
annan mötesform kallas geoforum. Till geoforum, som främst riktar sig till tekniker, kan 
man bjuda in externa deltagare och även där har man möjlighet att koppla upp sig till 
mötet utifrån för att minska på resandet. Det finns också möjlighet för de anställda att 
prenumerera på digitala facktidskrifter genom biblioteket. 

Tidigare hade man kommunikationsplaner, men upplevde att de blev svårhanterliga då 
de skulle innehålla allt. Nu arbetar man med att ta fram en ny och enklare 
kommunikationsplan. Huvudansvaret för detta framtagande har infosamordnaren (mer 
om denna roll längre fram).   

En annan gemensam punkt som man har planerat att genomföra för alla i organisationen 
från och med hösten 2007 är ett årligen återkommande höstmöte med några fasta 
punkter för alla, med olika projektmöten i mindre grupper och med en gemensam fest. 
Från och med våren 2008 planeras också ett vårmöte. 

Källor till det här avsnittet är SGI:s hemsida, några interna skrifter och samtal med 
medarbetare under mars-april 2007. (Verksamhetsplan 2007-2009; Statens geotekniska 
institut 1994; 2004; 2007) 
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5. Teoretisk bakgrund/modell 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom teoretisk bakgrund till uppsatsen och 
presentera en modell som jag använder mig av vid analysen längre fram. I underkapitel 
5.1 till 5.4 tittar jag på några områden som är centrala för hantering av information inom 
organisationer. Därefter presenterar jag i kapitel 5.5 modellen som jag har valt att 
använda mig av längre fram. I kapitel 5.6 följer ytterligare en modell ur vilken jag 
endast kommer att dra nytta av vissa ingående moment. 

5.1. Informationspolicy  

Ordet informationspolicy ingår i mina frågeställningar och är därför ett viktigt område 
att titta närmare på. Tillgången till en informationspolicy ger en organisation ett bra 
verktyg för olika processer enligt Elizabeth Orna. En informationspolicy grundas på 
organisationens övergripande mål och definierar bland annat vad information innebär i 
organisationens kontext och vilka mål organisationen har med sin 
informationsanvändning. Den innehåller ett antal principer för hantering av information, 
användandet av mänskliga och tekniska resurser och principer för att uppnå 
kostnadseffektivitet. Policyn är ett verktyg för att utveckla en informationsstrategi och 
för att koppla all informationshantering till organisationens övergripande mål (Orna 
1999, s. 9). Med en bra informationspolicy kan organisationen undvika en mängd 
negativa saker som annars har observerats. Det kan till exempel handla om dåligt 
utnyttjande och ogenomtänkt användning av information på grund av att en person inte 
vet vad andra gör. Det negativa kan också vara att viktig information inte tas på allvar 
och att informationen är för ostrukturerad för att kunna hanteras elektroniskt på grund 
av att den hanteras av personer som saknar tillräcklig kunskap om organisationen eller 
om hur information kan användas. På samma sätt kan man lägga tid på saker som inte 
längre är aktuella och fatta dåliga beslut för att man inte förmår att sammanföra och 
tillvarata viktig information från olika håll (ibid., s. 34f). Med en bra informationspolicy 
kan man å andra sidan få olika informationsaktiviteter att utgöra bra beslutsunderlag 
och få dem att samverka för att uppnå organisationens mål. Man kan uppnå att 
information från olika källor sammanförs och att personer med ansvar för olika 
informationsfrågor kan samarbeta på ett öppet sätt med varandra (ibid., s. 36f). 
Organisationen behöver således ha en policy både för att uppnå positiva effekter och för 
att undvika olika typer av risker och förluster (ibid., s. 39). 

Det viktigaste är att en informationspolicy stämmer överens med organisationens 
karaktär och målsättningar och det fungerar bättre om en policy till att börja med består 
av några grundläggande principer eftersom en policy ändå ska revideras, uppdateras och 
anpassas till verkliga erfarenheter. Orna ställer ändå upp ett exempel med en lång lista 
på vad en policy kan innehålla och några exempel ur den listan är: 

• Definiera vilken information man behöver för att uppnå sina mål och 
upprätthålla sin kunskapsnivå 

• Uppdatera definitionerna när de övergripande målen utvecklas och förändras 

• Försäkra sig om att informationen når alla som har behov av den i rätt tid 
och i ett användbart format. 
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• Använda kunskap och information på ett etiskt sätt för att bevara och 
förbättra organisationens anseende 

• Skydda informationsresurserna så att de fortsätter att vara tillgängliga och 
användbara i framtiden 

• Erbjuda erforderlig utbildning och träning för alla medlemmar så att de kan 
uppfylla sitt ansvar i användning av kunskap och information 

Policyn får aldrig bli så generell i sina formuleringar att alla kan instämma i den men att 
ingen känner sig manad att göra något. Policyn ska alltså formuleras så att 
organisationen kan handla för att följa den, personer skall utses som har ansvar för olika 
delar och policyn skall presenteras och säljas in i organisationen. (Orna 1999, s. 106-
110)  

 

5.2. Informationsstrategi 

Även informationsstrategi ser jag som ett centralt område i min undersökning. Först 
väljer jag att titta på ordets andra del, strategi. Begreppets ursprung är militärt, men idag 
har det också fått en annan innebörd. Enligt Mintzberg och Quinn finns det inte en 
definition på begreppet strategi som alla kan ställa upp på och själva vill de visa på 
olika sätt att använda begreppet. En definition som de ändå tar upp är att strategi är en 
plan innehållande organisationens viktigaste mål, policies och handlingsmönster i en 
sammanhållen helhet och att en bra strategi är en hjälp att leda och fördela 
organisationens resurser och att utnyttja svagheter och styrkor på ett intelligent sätt. 
(Mintzberg & Quinn 1998, s. 2f).  

Ornas beskrivning av begreppet informationsstrategi har ett liknande innehåll. Hon 
skriver att det är en detaljerad beskrivning av informationspolicyn uttryckt i mål och i 
handlingar för att nå målen, samt att den gäller för en definierad tidsperiod framåt. På så 
sätt blir informationsstrategin en drivkraft för att bevara, sköta och använda 
organisationens informationsresurser. Den är också ett verktyg för en god planering för 
att kunna underlätta för alla att bidra med sin kunskap och att utnyttja organisationens 
totala kunskap så att organisationens viktigaste och övergripande mål kan uppnås. (Orna 
1999, s. 10) 

Informationsstrategin utgör också grunden för handlingar under en bestämd period och 
om alla i organisationen förstår den och tar den till sig kan den öka informationsutbytet 
internt och externt, öka vetskapen om förändringar, leda till samordnade handlingar, 
underlätta uppkomsten av ny kunskap genom intern utbyte och leda till framgångsrika 
initiativ. För att kunna utforma en bra informationsstrategi bör man känna till 
organisationen väl, dess kultur, marknad, kunder med mera. Strategin bör också bygga 
på kunskap om vad som erfordras för att organisationen ska kunna uppnå sina mål och 
vilken information som krävs för att upprätthålla den kunskap som redan finns. Ett bra 
sätt är att införa en informationsstrategi stegvis och sedan uppdatera den regelbundet. 
(ibid., s. 168-170) 

När Orna går in på frågor som är viktiga att informera sig om och som strategin kan 
innehålla är det mycket omgivningsfaktorer som kunder, konkurrenter, marknader och 
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Fig. 4 (JISC 2006) 

så vidare. Hon tar även med intern skötsel av informationsresurser och utbyte av intern 
kunskap bland de viktiga frågorna, vilket stärker min insikt att det inte är så vanligt att 
man delar upp strategier i interna och externa utan att man ser till helheten. Det är på sitt 
sätt logiskt att titta på allt som rör en organisations informationsresurser i ett samlat 
grepp, men samtidigt uppfattar jag det som att man på det sättet oftast lägger 
tyngdpunkten på de externa faktorerna och att det interna inte får tillräckligt stor 
uppmärksamhet. 

En tredje författare som tar upp begreppen strategi och informationsstrategi som jag har 
valt att titta på är Sheila Corrall. Liksom Mintzberg och Quinn skriver hon att ordet 
strategi används på många olika sätt, vilket Corall tycker leder till motsägelser och 
förvirring. Några förklaringar av begreppet som hon ändå tar fasta på är att strategin 
handlar om långsiktiga mål och beslut som rör organisationens position i omgivningen. 
(Corrall 2000, s. 3f)  

Corralls uppfattning att en strategi är långsiktig tycker jag strider mot Ornas åsikt att 
den beaktar en definierad tidsperiod, men det är också ett bevis på det som flera 
författare påpekar om många skilda åsikter. Att Corrall ännu tydligare än Orna påpekar 
att strategin handlar om organisationens omgivning är ytterligare ett bevis på hur starkt 
fokus ligger på det externa i den litteratur jag funnit. 

1995 gavs ”Guidelines for developing an information strategy” ut av Joint Information 
Systems Committee, senast reviderad 2006 (JISC 2006). Corrall nämner att JISC:s 
modell är karaktäristisk på så sätt att den trycker på behovet att täcka alla typer av 
information och inte bara den 
som är relaterad till 
organisationsledning, att den 
lyfter fram att informations- 
strategin ska vara en del av 
visionen och inte bara 
härstamma från densamma och 
att en mängd andra strategier 
ska underordnas 
informationsstrategin som ska 
vara central i strategiarbetet 
(Corrall 2000, s. 15).  

JISC:s instruktioner är 
utvecklade för en universitets-
institution, men skulle kunna 
översättas till andra verk-
samheter. JISC ser en 
informationsstrategi som ett 
antal ståndpunkter som utgör en del i en vision om framtiden, en vision som delas av 
organisationsmedlemmarna. I strategin ska all information som ska kunna delas 
definieras och tillgängliggöras, informationen ska vara anpassad för sitt ändamål, all 
personal ska känna till och leva upp till det ansvar de har för informationen. Dessutom 
ska prioriteringar definieras tydligt och efterlevas. Sex faktorer utgör komponenterna i 
arbetet med en informationsstrategi enligt figuren ovan (fig. 4). (JISC 2006) 
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5.3. Intern kommunikation  

I kapitel 2.3 lyfte jag fram en definition som betraktar kommunikation som en 
dubbelriktad dialog och ett verktyg för att uppnå en organisations mål. Intern 
kommunikation blir därmed ett intressant område att titta på som en del i den interna 
informationen.  

En ökad informationsmängd kan leda till handlingsförlamning i stället för handling och 
för att inte öka stressen är det viktigt att införa struktur, avgränsa flödet och underlätta 
för personer så att de kan söka information själva (Erikson 2005, s. 46). Hinder i 
kommunikation kan ofta bero på att personer hanterar situationer på olika sätt och har 
svårt att acceptera eller förstå andras sätt. Erikson pekar på att vi har olika sätt att lära 
oss saker och att inte förstå dessa olikheter men även brist på tid eller utbrändhet kan 
leda till en sämre dialog (ibid., s. 47-49). Den interna kommunikationen behövs för 
medarbetarna så att de vet ”vad företaget står för och vart det är på väg” och Erikson 
nämner ett stort antal resultat som man kan uppnå med en bra intern kommunikation: 

• Skapa enighet om mål 
• Ge beslutsunderlag 
• Skapa motivation och vi-anda 
• Underlätta samarbete 
• Motverka ryktesspridning 
• Underlätta delegering 
• Minska personalomsättning 
• Underlätta rekrytering 
• Bidra till personlig utveckling 
• Skapa förändringskompetens 
• Nå bättre resultat/ öka lönsamheten 

[punktlistan är sammansatt av ett antal rubriker i Eriksons text] (Erikson 2005, s. 63-66) 

Strid anger på liknande sätt tre olika intentioner med intern kommunikation: 
information, deltagande och engagemang samt kontakt med yttervärlden. I begreppet 
information lägger han den enkelriktade informationen uppifrån i möten, intranät med 
mera och påpekar att man vid problem oftast undersöker hur kanalerna fungerar utan att 
fråga vilken information medarbetarna egentligen vill ha. Det här kan leda till att 
medarbetare skaffar sig informationen på informella vägar i stället. För att medarbetarna 
ska kunna känna engagemang måste det finnas en information om organisationen så att 
de vet vad och vilka de ska känna engagemang för. Att ett mål med intern 
kommunikation är kontakt med yttervärlden förklarar Strid med att det är viktigt att 
internt kommunicera vad organisationen står för, så att medarbetarna kan möta 
omvärlden på ett sätt som organisationen önskar (Strid, s. 41-50). 

Ett informationsproblem är rykten. När det finns ett stort intresse i en fråga, men 
information saknas uppstår gärna rykten och det bästa sättet att motverka detta är ett 
öppet och ärligt bemötande och en god information (ibid., s. 58-61). 

De olika informationskanaler som finns är skriftliga, elektroniska och muntliga. 
Eftersom olika personer söker information på olika sätt är en kombination av kanalerna 
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att föredra. Fördelar med de skriftliga kanalerna är att de går att läsa på olika platser och 
när man önskar samt att det går att gå tillbaka och läsa om en text. En nackdel är att de 
inte tillåter dialoger. De elektroniska kanalerna, som e-post och intranät, är snabba och 
möjliggör att informationen skickas vidare, men det är svårt att läsa stora 
informationsmängder direkt på en datorskärm. Muntliga kanaler är bra för utbyte av 
tankar och underlättar för frågor och förtydliganden, dessutom kan de fylla en social 
funktion (Erikson 2005, s. 69-72). 

 

5.4. Organisationskultur 

Att studera organisationens specifika kultur har inte varit mitt huvudsyfte. Däremot 
uppfattar jag att kulturen kan ha en stor påverkan på hur informationsöverföringen 
fungerar inom organisationen. Av den anledningen anser jag att det är viktigt att vara 
observant på organisationskulturen och dess eventuella inverkan på andra faktorer som 
framkommit under arbetets gång.  

En definition på begreppet organisationskultur som jag har valt att ansluta mig till är: 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 
med varandra och omvärlden” (Bang 1999, s. 24). Den här definitionen visar på att en 
kultur inte automatiskt finns i en organisation och att det inte går att införa en kultur 
genom några nedtecknade direktiv. Det kännetecknande för en kultur är i stället att den 
växer fram i samspelet mellan de människor som kommer att omfattas av kulturen och 
att det kan ta en lång tid för en stark kultur att växa fram.  

Det kan finnas en skillnad mellan hur man i ord beskriver en kultur och hur kulturen 
verkligen fungerar. Det här kallar Bang ”förfäktade värderingar” och bruksteorier (eller 
”efterlevda värderingar”). De förfäktade värderingarna kan till exempel skilja sig från 
bruksteorierna om ledningen försöker föra fram ett antal värderingar som de vill ska 
styra verksamheten. Så enkelt skapar man inte en kultur och det här sättet att agera kan 
till och med få till resultat att det uppstår motkulturer (ibid., s. 52f). Slutsatsen av det 
här resonemanget måste bli att kulturen uppstår genom att gemensamma värderingar 
växer fram på ett djupare plan och att de inte kan tvingas in i människors medvetanden. 
Däremot tror jag att man kan påverka kulturen medvetet och på längre sikt genom att 
konsekvent framhålla vissa värderingar som medarbetarna upplever som rimliga och 
som de så småningom vänjer sig att leva med och anpassa sig efter. 

Tidsbegreppet framkommer också i de förutsättningar som Schein, E.H. enligt Bang 
anger för att en kultur ska kunna växa fram. Dessa förutsättningar är att man har en så 
lång gemensam tid bakom sig att man har haft gemensamma problem som man har 
kunnat lösa men också att man har kunnat se lösningarnas effekt och att man har tagit in 
nya personer i sin grupp och lärt dem hur gruppen löser sina problem (enl. Bang 1999, 
s. 30). 
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När forskare ska beskriva vad en kultur innehåller gör man det på olika sätt, men Bang 
väljer att beskriva fyra kärnelement, som enligt honom är det vanligaste sättet att 
beskriva en kultur på.  

• Värderingar 
• Normer 
• Grundläggande antaganden 
• Verklighetsuppfattningar                  (Bang 1999, s. 50) 

Att utforska kärnelementen i en organisation kan vara väsentligt när man vill undersöka 
hur informationshanteringen fungerar i organisationen.  

Begreppet värderingar har jag redan resonerat runt ovan och jag skulle vilja 
sammanfatta Bangs resonemang med att en värdering är ett synsätt eller en tro 
(medveten eller omedveten) att ett visst sätt att handla är bättre än andra sätt.  

Normer är ett begrepp som man kan koppla både till värderingarna och till regler. Bang 
skriver att ”Normer är i många fall knutna till värderingar i den meningen att de konkret 
föreskriver hur någon ska handla i vissa situationer för att förverkliga en eller flera 
värderingar” (ibid., s. 54). 

Grundläggande antaganden beskriver Bang, med stöd av flera andra författare, som 
beteenden som har blivit så självklara för gruppen att medlemmarna inte kan tänka sig 
att handla på något annat sätt och medlemmarna i princip inte är medvetna om dessa 
antaganden längre (ibid., s. 56-58). 

Verklighetsuppfattningar slutligen är gruppens gemensamma syn på verkligheten och 
kan till exempel handla om vad som är sant eller inte (ibid., s. 60). 

Man kan fundera på om det är bra eller dåligt med en stark organisationskultur. Min 
uppfattning är att Bang mest resonerar runt en mängd nackdelar med en stark kultur. 
Vissa av dessa är symptom på något som Janis, I.L. kallar för grupptänkande (enl. Bang 
1999, s. 118-120). Dessa symptom skulle jag vilja påstå handlar om ett antal rent 
förblindande åsikter som leder till att man skapar en övertro på den egna gruppen 
gentemot omgivningen och blir oförmögen att inse sina egna brister och fel. Jag tror på 
att det kan uppstå den här typen av grupptänkande om man inte får eller tar emot så 
många influenser utifrån och det är naturligtvis inget att sträva efter, men jag tror också 
att det kan finnas fördelar med en stark organisationskultur. De fördelar jag ser handlar 
om trygghet och stabilitet och om en förmåga att dra åt samma håll, att samarbeta och 
stötta varandra. Bang uttrycker det som att ”Fördelen med en stark och tät kultur är att 
medlemmarna känner till vilka värderingar, preferenser, uppfattningar och 
verklighetsuppfattningar som gäller i organisationen” (Bang 1999, s. 122).  

Bang (1999, s. 196-203) visar också på att det finns många forskare som kritiserar 
begreppet och det etiska i att kartlägga organisationers kultur. Min uppfattning är trots 
detta att det kan vara bra att belysa några frågor som rör det här begreppet, oavsett vad 
man väljer att kalla det, när man ska försöka att förstå fenomen inom en organisation. 
Vill jag veta varför informationsöverföring fungerar eller inte fungerar på ett visst sätt 
kan det också vara bra att vara medveten om att det kan finnas bakomliggande normer 
och värderingar som påverkar hela situationen men som inte framträder så tydligt och 
uppenbart till en början. 
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Alvesson (2000 s. 122f) anser slutligen att begreppen organisationsklimat och 
organisationskultur ibland används för att beskriva samma sak, men han ser kultur som 
något varaktigt, innehållande normer och värderingar och som har växt fram med tiden 
medan klimat relaterar till känslor upplevelser som kan påverkas ganska snabbt till 
exempel vid stora förändringar. Han medger dock att begreppen överlappar varandra.  
 

5.5. Integrerad planering av informationsresurser  

Planering av informationsresurserna är av yttersta vikt för att uppnå effektiva 
organisationer i ett informationstätt samhälle. Bryson (1997, s. 75) skriver att det är lika 
viktigt att planera för informationsbehoven som för mänskliga och finansiella resurser 
och presenterar en modell för integrerad planering av informationsresurser (fig. 5).    

  
                                           Fig. 5 (Bryson 1997, s. 77) 
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Den yttre, eller externa omgivningen måste ständigt bevakas för att organisationen ska 
kunna hålla sig uppdaterad om tekniska och ekonomiska förändringar, kunder, 
marknader eventuella konkurrenter, ägare med mera. Det här är viktiga faktorer 
eftersom ingen organisation verkar i sin egen bubbla utan hela tiden påverkas och 
omformas av influenser från omgivningen.  

Den inre miljön handlar om saker som formar organisationen som struktur, kultur, 
ledarstil, kommunikation mm. Att kartlägga faktorer som organisationskultur och 
kommunikationsmönster ger viktig bakgrundsinformation för att förstå en organisation 
och bättre möjligheter att anpassa resursplaneringen så att den passar den aktuella 
organisationen. 

När man ska lägga upp en struktur, eller arkitektur för informationsresurserna som 
Bryson kallar, det skiljer hon på en makro- och en mikro- nivå. Makronivån är på det 
strategiska planet, medan mikronivån berör det operativa. (Bryson 1997, s. 76). 

På makronivån läggs själva arkitekturen upp för att informationshanteringen ska kunna 
leva upp till organisationens mål. I grunden för arkitekturen bör organisationens 
strategier, funktioner och processer ligga så att den utarbetade planen uppfyller de 
informationsbehov och informationsflöden som krävs för att organisationen ska kunna 
uppfylla sina mål (ibid., s. 76).  Det praktiska utfallet av informationsarkitekturen 
innebär att den: 

• visar hur information förvärvas, hanteras och lagras i organisationen 
(information audit) 

• visar relationerna mellan källor, förmedlare och användare av informationen 
(information map) 

• analyserar hur informationen används internt av anställda i organisationen, dess 
kunder och andra intressenter (information use) 

• tittar på kommunikation, ömsesidiga relationer och förflyttningar av 
information inom organisationen och med kunder och andra intressenter 
(information flows) 

• sammanför dessa med organisationens, kundernas och andra intressenters 
behov för att analysera brister (information needs and gap analysis) 

Ovanstående tabell är en egen översättning av Brysons tabell (1997, s. 79f). 

På mikronivån däremot hanterar och underhåller man informationens standard och 
kvalitet så att den blir användbar (Bryson 1997, s. 76). Klassifikation är viktig för att 
man ska kunna få tillgång till informationen och kunna använda den, men man ska inte 
överbearbeta informationen för att anpassa den till olika standards om det inte krävs för 
att uppfylla verksamhetens eller kundernas behov (ibid., s. 83f). 

Planeringsproceduren skall leda till att informationsresurserna blir meningsfulla och 
anpassade till organisationens förutsättningar, men den måste också hållas levande och 
återupprepas kontinuerligt (se fig. 5). 
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5.6. Information audit 

Begreppet information audit hanteras på skilda sätt 
av olika författare. Hos Bryson, (kap. 5.5), ingår 
det i en del av informationsarkitekturen och 
innebär att man undersöker de informations-
resurser organisationen förfogar över för tillfället, 
hur de förvärvades eller skapades och hur de 
hanteras och lagras (Bryson 1997, s. 79). Henczel 
beskriver å sin sida en modell i sju nivåer som hon 
kallar information audit (fig. 6). Flera av de 
ingående momenten hos Henczel finns även med i 
Brysons modell, men i det fallet ligger de utanför 
information audit.  

Planeringsnivån delar Henczel upp i fem steg. Det 
första är att klargöra skälen till varför en 
information audit behöver utföras. Nästa steg är att 
bestämma omfattningen och vilka resurser som 
krävs för att genomföra en information audit. 
Därefter väljs en lämplig metod för att samla in 
och analysera data och en kommunikationsstrategi 

Fig. 6 (Henczel 2001, s. 17) utvecklas. Det femte steget är att söka stöd för  
 arbetet hos ledningen (Henczel 2001, s. 24). 

På nivå två sker datainsamlingen, vilket innebär att samla in uppgifter om hur 
informationsresurserna används, produceras och flödar inom organisationen och även 
mellan organisationen och den yttre omgivningen (ibid., s. 63). 

Nivå tre kallar Henczel för dataanalys. I detta skede organiserar man insamlad data, 
samt preparerar och analyserar den så att den senare ska kunna tolkas och utvärderas 
(ibid., s. 103). 

Analyserad data utvärderas på nivå fyra i Henczels modell. Detta arbete sker med syftet 
att undersöka vad de insamlade och analyserade uppgifterna betyder i den aktuella 
organisationens kontext (ibid., s. 131). 

Därefter förs resultatet och de rekommendationer man har tagit fram ut i organisationen 
på nivå fem och rekommendationerna implementeras på nivå sex. Slutligen ska man se 
till att information audit är något som hålls vid liv och genomförs och uppdateras 
kontinuerligt, något som Henczel har lagt in i nivå sju men som också kopplar samman 
arbetet med den första nivån till en kontinuerlig process (fig. 6). 
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6. Metodavsnitt 

I detta kapitel kommer jag först att redovisa vilken metod jag har valt att använda och 
kortfattat förklara hur jag har resonerat i metodvalet. Därefter kommer jag att beskriva 
de modeller jag har använt som stöd för arbetet och de dokument om SGI som jag har 
studerat. Kapitlet avslutas med en beskrivning av genomförandet samt några 
reflektioner runt detsamma. 

6.1. Metodval  

Redan tidigt i planeringen bestämde jag att jag ville göra en kvalitativ undersökning. 
Min uppfattning var att det skulle vara svårt att studera informationsflöden i en 
organisation för att få fram generaliserbara data. I en organisation med 85 anställda 
finns det alltid en risk att de personer som man inte når representerar en avvikande bild 
som man kan missa. Jag bestämde mig istället för att försöka komma djupare ner i 
frågeställningarna, nå personer som känner ett intresse för informations- och 
kommunikationsfrågor och som kan ha åsikter både om hur de upplever att frågorna 
hanteras i organisationen i dag och hur det skulle kunna förbättras. Eftersom min 
undersökning inte kan täcka hela organisationen är jag medveten om att det alltid 
kommer att finnas människor som kan ifrågasätta resultatet.  

När en miljö ska beskrivas kan det vara bra att genomföra några inledande informella 
samtal, för att ta reda på vad som gjorts och vilka personer som kan vara lämpliga att 
intervjua (Repstad 1999, s. 66). Intervjuerna kan vara strukturerade, semistrukturerade 
eller ostrukturerade. Den strukturerade är starkt kontrollerad av forskaren och påminner 
om frågeformuläret. I den semistrukturerade har forskaren en lista över intervjuämnen 
men formen är flexibel och svaren öppna och i den ostrukturerade sätter forskaren igång 
intervjun men försöker sedan ingripa så lite som möjligt (Denscombe 1998, s. 134f). 

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer var den metod jag fastnade för. Några av 
intervjuns fördelar enligt Bang (1999, s. 166) är att informanten tillåts använda sitt eget 
språk, det finns stora möjligheter till flexibilitet, man kan gå på djupet om man vill och 
det är möjligt för informanten att uttrycka tvetydigheter. Det var fördelar som jag ansåg 
skulle passa den här undersökningen. Eftersom jag saknade förkunskap om 
organisationens interna informationshantering ville jag ha möjlighet att vara flexibel i 
mötet med informanterna. Det gäller trots allt att även vara observant på intervjuns 
nackdelar. Bang (1999, s. 165) nämner bland de negativa sidorna att man inte kan 
jämföra olika intervjuer med öppna svarsalternativ direkt med varandra, att det är mer 
tidskrävande att intervjua ett visst antal informanter än att använda andra metoder på 
samma personantal och att generaliserbarheten blir låg på grund av det urval av 
informanter man tvingas göra. Ytterligare ett par nackdelar som Bang nämner är att 
informatören kanske enbart lämnar information som är accepterad inom organisationen 
och att forskaren kan påverka informatören, att svara i en önskad riktning.  
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6.2. Metodinstrument 

I kapitel 5.5 presenterade jag en modell för att undersöka informationsresurser. Det är 
en modell som beskriver en metod för hur en företeelse kan undersökas snarare än en 
förklaringsmodell för att förstå detsamma. Man kan också beskriva modellen som en 
plan för ett tillvägagångssätt att undersöka informationsresurser. För att använda 
modellen kan man utnyttja olika metoder som intervju, observation med mera. 

Jag har valt att använda mig av Brysons modell, med begränsningen att utesluta den 
yttre, externa omgivningen, som annars finns med i modellen. Det externa är som 
tidigare nämnts ett viktigt område för att få fram helheten i informationsbehoven och att 
kapa bort den delen ger en viss gränsdragningsproblematik, men min förutfattade 
mening var att det också är ett område som dagens organisationer är tvingade att beakta 
för sin egen överlevnad och att den interna hanteringen skulle kunna vara lättare att 
försumma och därmed på sätt och vis mera intressant att studera. Inom SGI bedriver de 
rådgivning inom det geotekniska området, håller kurser och konferenser, ger ut tekniska 
rapporter och så vidare. Eftersom detta är en stor del av kärnverksamheten har jag 
antagit att det finns mycket rutin och kunnande i arbetet mot externa miljöer. Jag tyckte 
att det skulle vara intressant att se om de interna informationsresurserna också får stort 
fokus eller om de hamnar i skymundan. Inom SGI var de intresserade av att kunna dra 
nytta av det jag skulle komma fram till och därför bestämde jag att jag skulle använda 
Brysons modell ner till rutan Information management – micro approach, men att delge 
organisationen eventuella synpunkter och rekommendationer i stället för att skaffa in 
och distribuera information. Däremot blir inte den kontinuerliga uppföljningen och 
återkopplingen aktuell för min del när det här uppsatsarbetet är avslutat, men 
förhoppningsvis är det något som de själva är intresserade av att gå vidare med inom 
SGI. 

Henczels information audit går i många avseenden in på samma frågor som Brysons 
modell. Min avsikt har inte varit att följa Henczels modell, men flera av hennes 
rekommendationer och slutsatser kan komma till användning och kan anpassas till olika 
steg i arbetet enligt Bryson och därför ville jag ta med Henczel i mitt arbete.  

 

6.3. Dokumentstudier 

Ett antal dokument från SGI har varit ett komplement till inledande besök och intervjuer 
i faktainsamlingen. Dels fick jag några dokument vid det första besöket. Det var ett 
nummer av kundtidningen SGI NU och två jubileumsskrifter. ”SGI: 1944-2004” 
(Statens geotekniska institut 2004) är en åttasidig folder med bilder och korta texter om 
SGI och geoteknikens utveckling under sextio år och ”Statens geotekniska institut: En 
krönika genom 50 år” (Statens geotekniska institut 1994) är en 72 sidor lång påkostad 
och informativ skrift med både historik om SGI, geoteknikens utveckling och en mängd 
tidningsklipp med stora inrikes och utrikes nyheter från fem decennier. De två första 
skrifterna gav mig inte så mycket men den senare skriften innehöll mycket bra 
information och gav en god historisk bakgrund om SGI. 
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Den externa hemsidan (http://www.swedgeo.se) har också varit bra att kunna hämta 
olika uppgifter på. Där har jag även kunnat se prov på utvecklingen av SGI:s 
informationsarbete. Jag började studera organisationens gamla hemsida och i slutet av 
maj lanserades den nya som har blivit informativ och innehållsrik med vision, 
upplysningar om regleringsbrev, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, 
organisationsskiss, information om avdelningar, regionkontor och mycket annat. 

Jag fick också tillgång till årsredovisning för 2006, budget för 2007, verksamhetsplan 
2007-2009 och styrdokumentet för informationssekretariatet. Dessa skrifter har varit till 
stor nytta i analysarbetet och gett mig en bra bild av SGI idag. 
 

6.4. Genomförande 

Innan jag började intervjua medarbetare på SGI gjorde jag två besök på plats. Vid dessa 
besök fick jag träffa några personer, som bland annat berättade om organisationen, gav 
mig informationsmaterial, presenterade mig för medarbetarna på en kafferast och skrev 
ut avdelningsvisa förteckningar över personalen. Under besöken försökte jag skaffa så 
mycket bakgrundinformation som möjligt om myndigheten. Henczel påpekar att det är 
viktigt att alla personer som deltar i en information audit har en strategisk förståelse för 
organisationens verksamhet (2001, s. 174) och där kan jag känna att det ibland finns 
brister för mig som utomstående, men i de inledande besöken försökte jag fånga in så 
mycket jag kunde av den förståelsen. 

De personer som jag valde att intervjua fick en förfrågan via e-post (bilaga 1) och 
kontaktades på telefon om de inte besvarade mitt e-brev. Varje informant fick föreslå en 
passande tid för sin intervju och jag fick hjälp av en medarbetare på infotjänsten att 
boka ett konferensrum. Det är bra att välja en neutral plats för intervjuer där man kan 
vara ostörd (Repstad 1999, s. 72) och den person som hjälpte mig att boka rum föreslog 
ett mindre konferensrum inom SGI:s lokaler. Jag uppfattade det som ett bra val där 
inget störde utifrån. Konferensrummet kändes också som en tillräckligt neutralt plats.  
Även om det var beläget på informanternas kontor så var det inte deras kontorsrum med 
störande telefoner. Det var också mera praktiskt för informanterna att ha nära till 
mötena med mig, så att jag inte behövde ta upp mera av deras tid än nödvändigt. I två 
fall gjorde jag ett avsteg från valet av plats och intervjuade två av cheferna på deras 
respektive kontorsrum, men jag upplevde inte heller att det valet störde intervjuerna. 

Urvalet av informanter är viktigt och eftersom jag redan fastslagit att målet var att få en 
förståelse för den interna informationshanteringen hos SGI valde jag att först intervjua 
ett antal nyckelpersoner, för att på bästa möjliga sätt täcka in hur den interna 
informationen ser ut och varför. Först intervjuade jag således tre personer av de fem 
som ibland kallas infopersonalen. Dessa tre personer representerade tre av de fyra 
tekniska avdelningarna och för att få med personer från alla tekniska avdelningar tog jag 
med ytterligare en informant i det första urvalet. När intervjuerna väl hade påbörjats 
föddes nya idéer efterhand, om personer eller representanter för en viss grupp som 
skulle kunna tillföra intressanta uppgifter, som en form av snöbollseffekt. Det visade sig 
lätt att hitta informanter och i princip alla jag frågade ställde upp.  
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Totalt intervjuades tio personer och intervjuernas längd varierade mellan 30 och 60 
minuter. Nio av intervjuerna genomfördes under maj och juni 2007 och en i början av 
september. Jag försökte få informanter med en så stor spridning som möjligt ur olika 
aspekter såsom kön, avdelningstillhörighet och arbetsfunktion. Därför var fem av 
informanterna kvinnor och fem män. Vidare representerades alla SGI:s avdelningar. Tre 
personer arbetade på avdelningen ”Geoplanering och säkerhet”, två på var och en av 
avdelningarna ”Geokonstruktioner”, ”Markmiljö” och ”Geomaterial och modellering”, 
samt en person på avdelningen för ”Administration och IT”. Beträffande 
arbetsfunktioner var tre personer avdelningschefer, tre tillhörde den så kallade 
infopersonalen, en representerade myndighetsfunktionen, en ett regionkontor och två 
personer övriga anställda. 

Från början hade jag tänkt titta på informationshanteringen både ur ett perspektiv 
uppifrån och nerifrån i organisationen för att få en bild av hur väl tankarna om ett bra 
system stämmer överens mellan informationskanalernas skapare och användarnas 
behov.  Under arbetets gång insåg jag att jag ville prata med fler nyckelpersoner, med 
intressanta synpunkter på den interna informationen och dessutom var de flesta i 
organisationen användare och medvetna om eventuella brister i systemen. Jag 
intervjuade därför inte så många ”vanliga” användare som jag hade tänkt från början.  

Även om intervjuerna inte skulle vara strikt styrda, ansåg jag det viktigt att ha tänkt 
igenom vilka områden som skulle vara intressanta att få belysta och vilka frågor jag 
ville ha besvarade. De områden jag ville få en bild av var organisationskulturen, 
kommunikationsklimatet, tydligheten i informationsstrukturen, informationsbehov och 
eventuella informationsgap. För att täcka in dessa områden sammanställde jag en 
intervjuguide (bilaga 2). Stöd för framtagandet av intervjuguiden hämtade jag hos Bang 
(1999, s. 167-170), Strid (1999, s. 5, 58, 104) och Orna (1999, s. 86-90). Innan jag 
intervjuade den första informanten gjorde jag en provintervju med en person utan 
anknytning till myndigheten, men med erfarenheter av arbete i en annan statlig 
organisation. Provintervjun gav mig en uppfattning om hur lång tid intervjuerna kunde 
ta och vilka frågor som borde uttryckas annorlunda för att minska risken för 
missförstånd.  

Det finns många fördelar med att spela in intervjuerna. Intervjuaren kan till exempel 
lyssna bättre och slipper att koncentrera sig på att skriva, men kan också höra sina egna 
brister och försöka förbättra sig till nästa intervju (Repstad 1999, s. 70f). Jag valde att 
spela in intervjuerna på en mp3 spelare efter informanternas samtycke och lade in dem 
på datorn direkt efter varje intervju. Alla informanter tillät mig att spela in samtalen och 
föreföll inte störas av det under intervjuerna. Inspelningsmetoden fungerade bra vid alla 
tillfällen och det var praktiskt att kunna reglera ljudet och uppspelningshastigheten vid 
transkriberingen efteråt.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och utskrifterna sändes över till informanterna 
för kontroll av eventuella missförstånd. Denscombe rekommenderar att man skickar 
över utskriften för att kontrollera att det som sades verkligen var det som avsågs (1998, 
s. 158) och jag upptäckte att man i ett par fall kunde räta ut några frågetecken med det 
förfarandet. Den tydligaste och vanligaste reaktionen på utskrifterna var dock att 
informanterna förfasades över hur illa talspråket såg ut i skrift och efter att ha skickat 
några intervjuutskrifter började jag skicka med följande text för att informanterna skulle 
känna att jag inte tänkte missbruka materialet:  
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Jag har försökt att återge vårt samtal så exakt som möjligt, så språket är inte alltid ett 
korrekt skriftspråk. Ibland har jag också använt talspråket i stavningen, men där har jag inte 
varit helt konsekvent. Denna utskrift är bara ett arbetsmaterial för analys och tolkning och 
endast avsedd att läsas av dig, mig och eventuellt min handledare. 

När jag skulle analysera intervjumaterialet, satte jag först upp en lista med femton 
rubriker eller teman, där egna behov, informationssökning, brister, överflöd, kultur och 
bibliotek utgjorde några exempel. Därefter bearbetade jag en intervjuutskrift i taget, 
klippte ut textavsnitt och klistrade in dem under de olika rubrikerna. Samma text kunde 
i vissa fall hamna under både två och tre rubriker. När alla intervjuutskrifter hade 
bearbetats på detta sätt kunde jag till exempel studera avsnittet informationssökning och 
se om det fanns några speciella mönster som återkom, om det fanns tankar som delades 
av flera informanter och så vidare. Under den tredje nivån dataanalys i Henczels modell 
nämner hon (2001, s. 184) att man ska ha en plan för prepareringen i form av ett 
dokument som fastslår hur data ska bearbetas. Min uppdelning i olika teman var den 
plan jag valde att använda mig av och den visade sig vara till god hjälp i 
systematiseringen av intervjumaterialet. 
 
 

6.5. Reflektioner över genomförandet 

Ambitionen att se på informationen nerifrån och upp lika väl som uppifrån och ner 
tycker jag fortfarande var riktig, men jag kom fram till att jag hade behövt utöka antalet 
intervjuer stort för att kunna täcka in det på ett effektivt sätt. När man kontaktar 
”vanliga” användare riskerar man också att träffa personer som inte har funderat så 
mycket på informationsfrågor vilket gör att man måste välja ett större antal informanter. 
Det visade sig också att även de avdelningschefer på tekniska avdelningar som jag 
träffade var tekniker och användare av flera informationskanaler. Dessutom är min 
uppfattning att personalens höga utbildningsnivå och arbete som självständiga forskare 
gör att det inte finns en så stor hierarki på SGI. Det jag kan ha missat med mitt urval är 
främst fler synpunkter från medarbetare på den information som förmedlas av cheferna 
vid olika interna möten eller om någon tycker att det är svårt att föra fram information 
till chefen. 

Under analysen av intervjumaterialet har jag kommit fram till att jag skulle ha tryckt 
mer på frågor om strategier och policies för att få ett bättre underlag för att besvara 
mina forskningsfrågor, men för övrigt tycker jag att det var bra att inte styra 
informanterna för hårt utan låta dem framföra sina egna tankar. Med striktare styrning 
av frågorna hade risken varit större att missa intressanta saker som jag hade låtit bli att 
fråga om på grund av luckor i min förförståelse. 

Henczel (2001, s. 182) beskriver datainsamlingen som att man först gör en omfattande 
enkätundersökning och sedan några personliga intervjuer med nyckelpersoner inom 
informationsanvändning. Hon påpekar också att intervjuer är tids- och 
personalintensiva, men att de ger rikligt med data och möjligheter att diskutera med 
nyckelpersoner öga mot öga om hur de använder information och hur det medverkar till 
att organisationens mål kan uppnås. Henczel tycker också att det är viktigt att intervjua 
åtminstone en nyckelperson från varje sektion eller avdelning. Om jag hade haft som 
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mål att genomföra en fullständig information audit enligt Henczels modell hade det 
varit oundvikligt att utföra en enkätundersökning som komplement till intervjuerna. Min 
avsikt har emellertid varit att undersöka några personers tankar kring informations-
frågorna och då tycker jag att intervjuer med ett antal nyckelpersoner och att täcka upp 
de olika avdelningarna har varit en bra väg att gå. 

Observationer framhålls av flera författare som en bra metod när man vill studera 
naturliga situationer i en grupp. En anledning till att jag inte valde observation som 
metod är att man genom sin blotta närvaro påverkar den studerade omgivningen och att 
människor inte agerar naturligt när de vet att de är observerade. Bang (1999, s. 175) 
nämner till exempel att observatören måste vistas länge, kanske ett år, i en miljö för att 
lära sig koda vad olika händelser innebär. Tiden är därför också ett viktigt argument mot 
att utföra en observation. De anställda på SGI arbetar till stor del i enskilda kontorsrum 
och alla har ett eget rum något som också skulle ha gjort det svårt att observera helheter. 
Jag tror inte heller att observation i form av deltagande på ett antal möten hade gett mig 
en bild av eventuella synpunkter på den information som förmedlas på interna möten. 
Som utomstående betraktare kan det vara svårt att se vilken information som saknas. 
Det jag hade kunnat se skulle vara hur en enstaka chef kommunicerar med 
medarbetarna, intressant men inte ett svar på mina frågor.  

Andra metoder som jag valde bort var enkäter och textanalys. Enkäter eller 
frågeformulär har fördelen att man kan nå ut till många personer, men nackdelen kan 
vara att man bara skrapar på ytan och inte får fram tvetydigheter (Bang 1999, s 178-
180). Organisationens interna informationsarbete finns inte dokumenterad i tillräckligt 
stor omfattning för att utföra en ingående textanalys, däremot har jag valt att använda 
mig av det material som gått att få fram, både om organisationen allmänt och om 
informationsresurserna specifikt, för att inhämta bakgrundsmaterial. 

 

 

7. Resultat, analys och diskussion 

I detta kapitel presenterar jag organisationen enligt Brysons modell (se även kap. 5.5). 
Jag har valt att slå samman resultat, analys och diskussion i samma huvudkapitel för att 
kunna bearbeta en del ur modellen i taget. Kapitlet delas därför upp i ett antal 
underkapitel för varje ruta i Brysons modell. Först presenterar jag resultatet för att i 
nästa underkapitel gå in på analys och diskussion av samma material. Därefter går jag 
vidare i Brysons modell ruta för ruta. Kapitlet avslutas med sammanfattningar och 
slutsatser i de tre sista underkapitlen.  
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7.1. Environmental analysis 

Det första steget i Brysons modell (fig. 7) innebär att studera dagens förhållanden i det 
som Bryson kallar ”Environmental analysis”. 
  

Fig. 7 (Bryson 1997, s. 77) 

Eftersom jag har gjort avgränsningen att bara titta på interna förhållanden kommer jag 
inte att använda den vänstra delen i rutan ovan. 

 

7.1.1. Environmental analysis, resultat 

Organisationens storlek och struktur: Organisationen har översiktligt presenterats 
tidigare och därför koncentrerar jag mig på de punkter Bryson anger i modellen. SGI 
har cirka 85 anställda personer, fördelade på ett huvudkontor och tre regionkontor. 

 

 

                                       Fig. 8 (Statens geotekniska institut 2007) 

I organisationsplanen (fig. 8) går det inte att utläsa något om hur informations-
hanteringen organiseras, men jag ska beskriva det som framkommit i intervjuerna, i 
studier av SGI:s hemsida på internet och i dokument från organisationen. I samband 
med en omorganisation i början av år 2006 bildades det som internt kallas 
infosekretariatet. Det finns ett tvåsidigt styrdokument med titeln ”Sekretariatet för 
information, kommunikation och marknad” (2007), vilket också får antas vara 
sekretariatets korrekta namn. Redan titeln visar att sekretariatet har många fler frågor än 
de informationsrelaterade på sitt bord, men jag har studerat de punkter som gäller intern 
information. Syftet med infosekretariatet är att samla och samordna frågor rörande 
information, kommunikation och marknad för att i en gemensam grupp kunna utreda 
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och ta fram underlag för beslut om inriktning mm. Till att börja med var de 12 personer 
i sekretariatet, men under våren 2007 beslutades att antalet deltagare skulle minskas till 
åtta. Sekretariatet leds av ställföreträdande generaldirektören (Stf GD, tillika chef för en 
teknisk avdelning). För den praktiska samordningen av ärenden ansvarar 
infosamordnaren. Utöver dessa två personer består infosekretariatets bemanning av 
övriga fyra avdelningschefer, FoU-chefen och organisationens pressansvarige. 

Infosamordnaren förefaller vara en spindel i nätet när det gäller informationsfrågor och 
har till uppgift att: 

− Samordna Info-sekretariatets uppgifter 
− Samordna info-personalens arbetsuppgifter efter samråd med resp. AC 
− Insamla och ta emot förslag, idéer och synpunkter från medarbetare och 

omvärlden 
− Insamla och ta emot information från SGI medarbetare verksamma i 

kommittéer, t.ex. inom ... (här räknas ett antal kommittéer upp). 
− Ansvara för Kurs- och konferensverksamhet 

(Sekretariatet för information, kommunikation och marknad 2007. Anm.: några namn i 
texten har bytts ut mot ... och en förklarande parentes).  

I samma dokument står det också: ”Det löpande SGI-gemensamma info-arbetet ska 
utföras av infopersonal, placerad på olika avdelningar. Infopersonalen ska träffas 
regelbundet för planering, avstämning och samordning av arbetet.” (Sekretariatet för 
information, kommunikation och marknad 2007). Det finns fem personer i 
organisationen som har information i någon form som sin huvudsakliga sysselsättning 
och det är dessa personer man syftar på med begreppet infopersonal. I intervjuerna har 
jag också hört att man kallar dem infogruppen. Tidigare fanns det en särskild 
informationsavdelning men vid senaste omorganisationen bedömde man att en 
organisation med 85 medarbetare är för liten för att man ska kunna ha en egen 
avdelning för information och de fem personer som arbetar med informationsfrågor har 
placerats ut på tre olika tekniska avdelningar. Avsikten med detta har också varit att få 
ut informationsfrågorna i den dagliga verksamheten. Från början satt dessa fem 
personer med i infosekretariatet, men tre av dem är del i nedskärningen av sekretariatets 
bemanning. Infopersonalens tjänster kan beskrivas som en infosamordnare (se 
beskrivning ovan), en kurs- och konferensansvarig (denna tjänst innehas av 
infosamordnaren), en press- och webbansvarig, en ansvarig för informationsmaterial 
och rapporter och två tjänster i bibliotek/informationstjänst.  

Tjänsten för kurs- och konferensansvar är inrättad för hanteringen av de praktiska 
frågorna i organisationens stora kurs- och konferensutbud. Press- och webbansvaret har 
två huvudsakliga mål. Dels ett ansvar för externa informationsfrågor som 
massmediekontakter, kundtidning, informationsmaterial och innehållet i den publika 
webbsidan på Internet och dels ett ansvar för innehållet i organisationens internwebb 
(eller intranät). Syftet med tjänsten som ansvarig för informationsmaterial och rapporter 
är att framställa det nämnda materialet inklusive layoutframställning, men tjänsten 
innehåller också uppgiften omvärldsanalys. Tjänsterna i biblioteket och 
informationstjänsten har som mål att svara för kundkontakter, men också att hantera 
praktiskt arbete med databaser och rapporter och klassifikation av nya dokument. 
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Samtliga informationstjänster innehåller mer eller mindre av både externa och interna 
informationsuppgifter. 

Organisationskultur: Jag har inte gått på djupet med att dela upp de intervjuades 
beskrivningar i klimat och kultur såsom Alvesson (2000, s. 122f) förespråkar, därmed 
finns text som kunde ha benämnts organisationsklimat med under denna rubrik.  

Organisationen kännetecknas av personal med en hög teknisk kompetens och 
erfarenhet, där många personer har stannat kvar länge eller återkommit efter att under 
en tid ha arbetat på annat håll. 

För att sammanfatta vad som framkommit i intervjuerna så har så gott som alla 
informanter positiva saker att säga som kan kopplas till arbetsklimat och kultur. 
Arbetsplatsen har beskrivits som fantastisk, trevlig och spännande. En informant, som 
arbetat länge i organisationen, sa att han gillar jobbet starkt och en annan, med kortare 
anställningstid, tog upp följande exempel: ”jag slås utav hur många som har jobbat på 
SGI och gått ut och jobbat hos andra konsulter, på andra myndigheter, men kommit 
tillbaka”. Det positiva har också uttryckts lite mera försiktigt som att man har en rätt bra 
stämning. En informant tyckte att man genom åren har varit som en familj även om 
denna känsla har varit olika stark i olika perioder medan en annan sa att det var en 
starkare framåtanda på 70-talet när myndigheten hade utlokaliserats och den större 
delen av personalen var ung och nyfiken. 

Ett typiskt kännetecken på organisationen som hälften av informanterna beskrev på 
olika sätt var att man arbetar väldigt individuellt. Det här uttrycktes som att det finns 
många ensamvargar, det är ett kontorshotell eller cellindelad miljö och att var och en 
sitter i sitt eget rum och är fokuserad på sina egna uppgifter. Informanterna var ändå 
väldigt noga med att påpeka att det här beror på saker som att man sitter i en byggnad 
från 70-talet där det är ganska typiskt att ha små kontorsrum, att arbetsuppgifterna ofta 
har karaktären av enmansuppdrag, att alla är duktiga och intresserade av sina 
arbetsuppgifter och att den här uppdelningen inte för med sig att folk är otrevliga utan 
att man gärna hjälper till om det är något man blir tillfrågad om. En informant sa till 
exempel: ”Alla är väldigt hängivna åt sitt arbete”. Det negativa som ändå kommer fram 
hos ett par informanter är att det här ibland skapar en viss konkurrens och att man inte 
vet så mycket om vad kollegorna håller på med och en informant tyckte att det saknas 
mänsklig värme trots att alla är hjälpsamma och tillmötesgående. 

Det finns även andra former av uppdelning eller grupperingar som några informanter 
talade om. En informant berättade att man vänder sig inåt i sin egen avdelning och inte 
blir delaktig i vad andra gör, en annan att teknikerna ofta sätter sig vid ett fikabord och 
administratörerna vid ett annat och en tredje att man på ett regionkontor inte vet så 
mycket om vad som sker på huvudkontoret. 

Många personer har arbetat länge på arbetsplatsen. Ett par informanter nämner att det 
kan påverka viljan till förändringar i organisationen negativt, men en av dem nämner 
också det värdefulla i att det finns arbetskamrater med en stor kunskap om SGI. 

I samtalen om saker som kan påverka kulturen talade några informanter om 
omorganisationer. Man genomförde en omorganisation i början av 2006, men det var 
inte så många som pratade om den med negativa ord under intervjuerna, som ändå 
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genomfördes en relativt kort tid efter denna större förändring. De synpunkter som 
framkommit är att de som arbetar med information har kommit ifrån varandra när de 
placerats på olika avdelningar, att det var osäkert och turbulent under tiden när 
organisationsförändringen skedde, att miljöfolket finns på tre avdelningar och en 
informant påpekade att vissa andra i organisationen säger att det har varit många 
omorganisationer, men det fanns också en informant som sa att man skulle ha tagit 
tillfället i akt och blandat om mera vid organisationsförändringen så att personer med 
olika arbetsuppgifter hade fått chansen att lära känna varandra bättre. 

Organisationstyp: SGI är en statlig myndighet, vilket präglar verksamheten på olika 
sätt. Först och främst utses högste chefen, generaldirektören, av regeringen och 
verksamheten styrs av ett regleringsbrev, som regeringen ger ut årligen. Arbetet 
finansieras med anslag, men en stor del av verksamheten är också externfinansierade 
uppdrag. För övrigt är verksamheten av teknisk art och de flesta anställda är 
högutbildade tekniker. 

Informationspolicy: Tre olika styrdokument har jag haft tillgång till som kan vara 
intressanta i sökandet efter organisationens informationspolicy eller vad policyn kan 
tänkas bygga på, regleringsbrevet, verksamhetsplanen och dokumentet ”Sekretariatet 
för information, kommunikation och marknad”.  

I regleringsbrevet omnämns olika verksamhetsgrenar, vilka mål som finns utåt, vad som 
skall återrapporteras till regeringen, samt finansieringen, men där kommer man inte ner 
på en detaljeringsnivå som jag kan tyda som grunden för en intern informationspolicy 
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006). 

Nästa styrdokument är verksamhetsplanen, som inleds med två blad där en målbild 
(eller vision) presenteras. Målbilden lyder ”På säker grund för hållbar utveckling” och 
målet uttrycks också i de tre orden ledande, samlande och pådrivande. Detta SGI:s 
övergripande mål handlar kortfattat om att vara ledande genom att stå för Sveriges 
spetskompetens inom geotekniken, att vara samlande genom att ”sammanföra aktörer 
och kompetens” och att vara pådrivande inom teknikutvecklingen. I ett avsnitt där man 
vidareutvecklar målet ”samlande” står det som den sista av fem punkter att man ska 
”insamla, dokumentera, publicera, arkivera”. (Verksamhetsplan 2007-2009) 

Längre fram i verksamhetsplanen kan man läsa att den egna litteraturdatabasen ska vara 
en tjänst för interna och externa användare, att den administrativa avdelningen har 
ansvar för implementering av tekniker och rutiner och att man ska satsa ”på en ny 
hemsida och nytt intranät för att bättre kunna förmedla kunskap” (ibid., s. 4-6).  
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SGI:s övergripande strategier kan också utgöra underlag för informationspolicyn. I 
verksamhetsplanen beskrivs strategierna både för de fyra ”benen” och för de fem 
avdelningarna. Jag har plockat ut några punkter här.  

• Myndighetsfunktionen ska utnyttja SGI:s kompetens och samarbeta med andra 
organisationer 

• Forsknings- och utvecklingssidan ska samarbeta med aktörer inom och utanför 
Sverige, samt visa på nyttan med forskningen och behovet av ekonomiska 
resurser. 

• Rådgivningen ska se till att forskningsresultaten får en praktisk användning 

• Kunskapsförmedlingen ska förmedla kunskap till forskare och andra aktörer 
inom det geotekniska området. 

• Avdelningen för Geokonstruktioner anser att det är viktigt med samarbetet 
mellan avdelningarna 

• Avdelningen för Geoplanering och säkerhet ska utnyttja och utveckla egen 
kompetens och samarbeta med företag och organisationer inom och utanför 
Sverige. 

• Avdelningen för Geomaterial och modellering ska bevaka lagstiftning i Europa, 
utveckla det interna laboratoriet och samarbeta med universitet. 

• Avdelningen för markmiljö ska tillvarata, föra ut och kontrollera gammal och ny 
kunskap. 

• Administrativa avdelningen ska arbeta för att stödja den övriga verksamhetens 
arbete. 

(ibid., s. 7-9) 

Dokumentet avslutas med en aktivitetslista med ett antal aktiviteter för de fyra ”benen” 
och för de fem avdelningarna. Den första av den administrativa avdelningens fem 
aktiviteter lyder ”(u)tveckla rutinerna för registratur och ärende- samt 
dokumenthantering inom SGI”. Den mest intressanta skrivningen med tanke på 
informationspolicy är dock en text i strategiavsnittet under rubriken 
kunskapsförmedling: 

För planering och samordning av kunskapsförmedling, information och kommunikation 
finns ett Info-sekretariat. Info-sekretariatet är en särskild resurs för GD och 
Ledningsgruppen i arbetet med strategier för extern och intern information och 
kommunikation, omvärldsanalys och marknadsplan samt vidareutveckling av verksamheten 
avseende kunskapsförmedling, information, kommunikation och marknad. 
(Verksamhetsplan 2007-2009, s. 8) 

Det borde således vara hos infosekretariatet som man kan hitta dokument med interna 
informationsstrategier och i dokumentet ”Sekretariatet för information, kommunikation 
och marknad” (2007) kan man läsa att myndighetens arbete med kunskapsförmedling 
bland annat innefattar intern kommunikation. Det står att infosekretariatet planerar och 
bereder och att generaldirektören fattar beslut om bland annat ”årsplan för information 
och kommunikation” och det handlägger ”interna infoinsatser, t.ex. Miniinfo och 
Geoforum”. 
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 På samma sätt är infosekretariatet en resurs när det ska tas fram: 

• Strategier för extern och intern information och kommunikation 

• Plan för information och kommunikation 

• Omvärldsanalys och marknadsplan 

• Mediakommunikation 

• Vidareutveckling av verksamheten avseende information, kommunikation och 
marknad 

 Däremot har jag inte heller funnit någon tydlig informationspolicy i detta 
styrdokument. 

Eftersom jag inte har hittat någon informationspolicy i organisationens styrdokument, 
bara vem som ska ta fram och fastställa informationsstrategier, återstår att se vad 
informanterna har sagt i frågan. I intervjumaterialet återfinns i huvudsak tre områden 
som berör dessa frågor: verksamhetssystemet, informationssekretariatet, och 
arkiveringsrutiner. Verksamhetssystemet kallas i vissa dokument ledningssystem och 
informanterna använder båda dessa begrepp, men jag har valt att använda ordet 
verksamhetssystem utom i direkta citat där det andra begreppet har använts. 

Verksamhetssystemet införs med anledning av att myndigheten har för avsikt att 
kvalitets- och miljöcertifiera sig under år 2007. En av informanterna förklarade att man 
ska skriva ner vilka rutiner och arbetssätt som tillämpas idag, för att beskriva hur man 
arbetar, eller hur man ska göra och en annan att det ska bli som en handbok där man kan 
läsa hur man arbetar i olika processer så att någon annan kan sätta sig in i det om en 
kollega till exempel blir sjuk. Andra saker som framkom vid intervjuerna var att man i 
detta arbete ser över policydokument och styrdokument och undersöker vilka av dessa 
som verkligen används. Flera personer uttryckte också en förväntan när det gällde det 
nya systemet med förhoppningar om bra rutiner i framtiden vilket kan exemplifieras 
med följande citat: ”Jaa, nu håller man ju på och bygger upp ett nytt verksamhetssystem 
där det här ska bli mycket klarare”. 

Informationssekretariatet nämndes i det här sammanhanget främst av tre personer, varav 
två sitter med där och den tredje tillhör infopersonalen och satt med tidigare. Dessa 
personer talar om ”årsplan för information och kommunikation”, men kallar den 
kommunikationsplan. Jag får veta att den här planen kan komma att innehålla 
informationsstrategier och kommunikationsstrategier och visa vilka vägar som skall 
användas för att sprida information och vem som ansvarar för olika delar. En informant 
berättade också att man har haft en kommunikationsplan och en aktivitetsplan tidigare, 
men att det var några år sedan. Det visar sig dock att den nya kommunikationsplanen 
inte är så intressant när det gäller att studera en policy för intern information, för man 
har beslutat sig för att bara titta på extern information, åtminstone till att börja med.  

Arkiveringsrutiner, som några informanter talar om är ett bra instrument för att hantera 
en viss del av den interna informationen, men kan inte ses som ett policydokument för 
hela den interna informationen, så jag får konstatera att jag inte har funnit någon intern 
informationspolicy. 
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När det gäller tillgängliga resurser i organisationen väljer jag att först titta på de 
mänskliga resurserna.  

Mänskliga resurser: Den samlade tekniska kompetensen är mycket stor. Personalen 
består huvudsakligen av tekniker (65 personer) och en stor andel av dem (ca: 30 % 
enligt Årsredovisning 2006) har licentiat- eller doktorsexamen. 

Fyra informanter nämnde att det är ganska många personer som arbetat i organisationen 
länge och som närmar sig pensionsåldern. Dessa påståenden kopplades till vikten av att 
förmedla kunskap till yngre medarbetare, men det väckte mitt intresse för att studera hur 
åldersfördelningen ser ut. I Verksamhetsplanen finns nedanstående tabell (fig. 9) och 
även om det inte anges uppfattar jag att det är 2006 års siffror, eftersom vissa andra 
uppgifter överensstämmer med siffror för 2006.  
 
Antal medarbetare inom respektive ålders- 
grupp Totalt 

< 29  6 
30 – 45 år 38 
46 – 55 år 17 
56 – 65 år 23 
Totalt 84 

 

 

 

Fig. 9 (Verksamhetsplan 2007, s. 10) 

Beträffande information som rör ekonomi och personalfrågor är också avdelningen för 
administration och IT en resurs, men de främsta mänskliga resurserna när det gäller 
information anser jag att cheferna är. Generaldirektören, de fem avdelningscheferna och 
kanske också forskningschefen och den ansvarige för myndighetsfunktionen, har en 
viktig roll när det gäller att föra ut information till övriga anställda inom organisationen. 

Tekniska resurser: De tekniska resurserna är så vitt jag kan förstå stora. Via datorer 
har alla anställda tillgång till Internet, organisationens externa hemsida och intranät 
samt en databas för sökning i det egna biblioteket. Tillgång till telefon och e-post anses 
så självklart idag att det knappast skulle behöva nämnas, men SGI har också möjligheter 
till uppkoppling i samband med möten så att de anställda på regionkontoren kan delta. 
Även det interna ärendearkivet, där man lagrar dokument som producerats inom SGI är 
sökbart, men inte av alla anställda utan de får vända sig till en arkivarie. 

Finansiella resurser: De finansiella resurserna fördelar sig grovt sett på två kategorier 
intäkter. Enligt 2006 års årsredovisning täcktes drygt 40 % av omsättningen av anslag 
och resten bestod av intäkter från uppdragsverksamhet (Årsredovisning 2006). De 
senare intäkterna kommer enligt en av avdelningscheferna i huvudsak från kurser, 
konferenser, rådgivning och forskningsanslag. Jag har inte tillräcklig inblick i 
verksamheten eller ekonomisk kunskap för att avgöra hur goda de ekonomiska 
förutsättningarna är och det är inte heller en fråga som jag har kartlagt. 

En ny sak när det gäller finansiering är dock att arbetet i informationssekretariatet har 
en egen budget för 2007. Enligt en av informanterna har den verksamheten inte haft 
någon budget tidigare.  
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Framtida inriktning: Beträffande framtiden har jag inte haft möjlighet att utläsa något 
som pekar på nya inriktningar i de dokument jag har studerat. Jag antar att en del av 
målen påverkas av samhällsutvecklingen på lång sikt men också att en statlig myndighet 
med ett visst uppdrag inte har så stora möjligheter att lägga om verksamheten i nya 
riktningar.  

I årsredovisningen för 2006 nämns den framtida målsättningen att höja lönsamheten och 
att man under 2007 avser att införa ett verksamhetssystem för att uppfylla 
certifieringskrav enligt ISO9001 (kvalitet) och ISO14001 (miljö) (Årsredovisning 
2006). Certifieringen påverkar också den interna informationshanteringen starkt. 

SGI:s arbete styrs av regeringens regleringsbrev och i detta dokument för budgetåret 
2007 framgår det bland annat att organisationen ska vara ett ”kompetenscentrum som 
medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling” och 
”medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås”, samt att organisationen 
”skall löpande bistå regeringen i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s 
ministerråd 2009” (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006). Av de 
ovanstående citaten är det bara det sista som skulle kunna tyda på en ny inriktning, men 
i SGI:s egen verksamhetsplan har jag inte lyckats hitta något om dessa förberedelser 
utan endast ett par ord om att vara regeringens stöd i EU-samarbetet, så jag antar att det 
kommande ordförandeskapet inte påverkar sättet att jobba och att man redan tidigare 
har en roll som stöd för regeringen i EU-samarbetet när det gäller geotekniska frågor.  

I verksamhetsplanen för åren 2007 till 2009 står det bland annat att SGI:s arbete stödjer 
sex av Sveriges 16 nationella miljömål, vilket är en av kopplingarna till 
regleringsbrevet. Det som kan kännas igen från årsredovisningen för 2006 är att det 
också i verksamhetsplanen står att ”Genom ett GD-beslut ska SGI certifiera hela 
verksamheten enligt SS-EN ISO 9001 och 14001. Detta innebär att SGI under år 2007 
ska arbeta fram ett nytt ledningssystem för kvalitet och miljö.” (Verksamhetsplan 2007. 
Anm.: GD ovan står för Generaldirektör). 

I samtalen med informanterna kom den förestående certifieringen ofta upp direkt eller 
indirekt eftersom den till stor del påverkar den interna informationen. Dels bygger man 
upp ett helt nytt verksamhetssystem, där man samlar alla styrdokument och dels passar 
man på och omarbetar såväl den externa hemsidan som det interna intranätet. En 
informant uttryckte att mål och strategier kommer att framstå mycket klarare i det nya 
systemet och flera informanter kände förhoppningar och trodde att verksamhetssystemet 
kommer att bli omfattande, men bra, eftersom olika arbetsgrupper är delaktiga i arbetet 
med att skriva ner hur man arbetar idag. En annan informant påpekade även att det finns 
mycket att jobba med för att få olika informationsflöden att fungera. 

 

7.1.2. Environmental analysis, analys och diskussion 

I kartläggningen av en organisations informationsresurser kan man gå tillväga på olika 
sätt beroende på syftet med undersökningen. Mitt syfte har varit att studera hur intern 
information hanteras inom SGI i relation till mål, policies och strategier. I det arbetet ser 
jag mig själv som en utomstående betraktare, som registrerar och delar med mig av 
mina synpunkter. Brysons modell har fungerat som ett stöd i arbetet att ta fram en så 
heltäckande bild som möjligt.  
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Om man i stället föreställer sig att informationsspecialister inom SGI hade gjort en 
kartläggning inför arbetet med ett nytt verksamhetssystem, hemsida och intranät hade 
syftet och lämplig undersökningsmetod varit annorlunda. Jag vet inte om de har gjort en 
sådan kartläggning, men det skulle ha varit bra att ha en sådan att utgå från. I det fallet 
hade de exempelvis kunnat arbeta enligt Henczels modell och först planerat, formulerat 
sina skäl, valt metod och förankrat arbetet hos ledningen. Datainsamlingen skulle ha 
kunnat följa metoden för ”records management” (jämför kap. 3.2) för en så fullständig 
styrning som möjligt av de dokument man förfogar över och för att påverka hur de ska 
hanteras inom verksamhetssystem, hemsida och intranät. I detta arbete kunde också 
”Critcal Success Factors” och ”SWOT analysis” ha varit användbara metoder för att 
fånga upp styrkor, svagheter och lokalisera vilka arbetsinsatser som skulle ha bäst 
effekt. Jag har inte fått fram hur hanteringen av olika dokument styrs, kanske främst för 
att jag inte har ställt den frågan rakt på. Det har berättats för mig att specifika ärenden 
arkiveras i ett ärendearkiv som sköts av en arkivarie och att rapporter av mer 
allmängiltigt intresse eller innehållande ny kunskap klassificeras och förvaras i 
biblioteket, men jag känner inte till om det finns en styrning som den Schwartz och 
Hernon talar om inom ”records management” (1996). Eftersom 
informationssekretariatet har olika strategiska frågor om information, kommunikation 
och marknadsbevakning på sitt bord tycks inte dokumentstyrning ske på deras initiativ. 
Kanske hanterar de personer som ansvarar för det nya verksamhetssystemet dessa 
frågor, men framgår det i några styrdokument? 

För att återgå till det som framkommit i min undersökning skulle jag vilja knyta an till 
Elizabeth Orna (1999, s.9), som anser att en informationspolicy är ett bra verktyg för 
olika processer. Då jag inte har funnit någon policy för informationshanteringen hos 
SGI vill jag ändå påpeka att om den hade funnits borde den bygga på organisationens 
övergripande mål att vara ledande, samlande och pådrivande. Den borde också definiera 
hur informationsanvändningen kan vara till nytta för att uppnå målen. Mycket av det 
som står i SGI:s mål tolkar jag som ett arbete med externa kontakter, men eftersom en 
stor del av landets spetskompetens på det geotekniska området finns inom 
organisationen medför det också mycket internt samarbete.  

I Ornas (1999, s. 10) definition av informationsstrategi nämner hon att den beskriver 
informationspolicyn i form av mål och att den på så sätt underlättar användningen av 
organisationens informationsresurser och totala kunskap. Med en sådan beskrivning blir 
organisationens informationsstrategier minst lika intressanta som informationspolicyn. 
Corrall (2000, s.15) skriver å sin sida att en mängd andra strategier ska underordnas 
informationsstrategin, vilket jag tycker är att gå för långt. Däremot är det bra om 
informationsstrategin kan stödja organisationens övergripande strategier. SGI:s 
strategier utgör tre A4 sidor i verksamhetsplanen men jag har lyft ut några punkter (kap. 
7.1.1) och där syns det att mycket handlar om samarbete, att tillvarata och 
tillgängliggöra kunskap samt att utveckla ny kunskap.  

Det finns inte några interna informationsstrategier i organisationen och jag har inte 
funnit någon informationspolicy, intern eller extern, men inte fått verifierat att det 
saknas en sådan. Eftersom samarbete, kunskapsdelning och kunskapsutveckling utgör 
centrala delar i organisationens övergripande strategier bör det vara punkter som ingår i 
det interna informationsarbetet. Som jag tidigare konstaterade (kap. 7.1.1) finns det en 
riklig tillgång till olika informationsresurser, så i praktiken kan 
informationsmöjligheterna ha utformats efter de övergripande strategierna. Med 
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särskilda strategier för den interna informationen skulle man dock kunna fokusera ännu 
mer på vad som är viktigast för SGI. Väljer man i framtiden att arbeta fram en intern 
informationspolicy, vilket jag rekommenderar, skulle den kunna tas med i 
verksamhetsplanen. De interna informationsstrategierna borde utvecklas inom info-
sekretariatet och läggas in i kommunikationsplanen, eftersom även interna 
informationsfrågor är att betrakta som strategiskt övergripande frågor.   Jag kan dock 
förstå att man har valt att börja med en extern kommunikationsplan för att kunna 
fokusera på en fråga i taget, vilket även stämmer överens med Ornas rekommendationer 
(1999, s. 170) att införa den stegvis. Att man har valt att börja med externa strategier 
stärker ändå min förutfattade mening att den interna informationen oftare försummas på 
högre nivåer inom en organisation. 

Läsningen av SGI:s verksamhetsplan gav mig bilden att infosekretariatet bland annat 
har till uppgift att arbeta med de strategiska frågorna gällande intern information och att 
den administrativa avdelningen ska utveckla och implementera rutiner. Den här 
läsningen gjorde mig förbryllad eftersom styrdokumentet för infosekretariatet anger att 
det löpande infoarbetet utförs av infopersonalen, som inte arbetar på den administrativa 
avdelningen. Vid en extra kontroll fick jag svaret att man för den administrativa 
avdelningen endast avser rutiner för de dokument som just den avdelningen hanterar 
såsom diarieföring och ärendearkivering. Att man inte räknar in detta arbete i det 
löpande infoarbetet kan tyckas lite märkligt. En tydlig och genomtänkt rollfördelning i 
informationsfrågorna är viktig. Förhoppningsvis blir ansvaret för olika 
informationsfrågor inom SGI tydligare i nästa års verksamhetsplan, när den nya 
organisationen och de förändringar som gjorts i infosekretariatet under 2007 har 
implementerats i myndighetens dagliga arbete.  

Att organisationen är en statlig myndighet påverkar informationshanteringen på olika 
sätt. Dels finns styrningen från regeringen med bestämda krav på återrapportering 
beträffande ekonomi och övriga uppnådda resultat och dels finns kraven på offentlighet 
och diarieföring av material. När jag började mitt uppsatsarbete hade jag vissa tankar 
om att en statlig myndighet som funnits i många årtionden skulle kunna vara 
oföränderlig och ha färdiga rutiner för allt, men intervjuerna har visat att de lever i 
samma föränderliga värld som den privata arbetsmarknad jag har erfarenheter från. 

Beträffande organisationsplanen anser jag att den skulle bli tydligare om 
infosekretariatet lades in på en nivå mellan generaldirektören och avdelningarna, på ett 
liknande sätt som myndighetsfunktionen, eftersom infosekretariatet arbetar 
avdelningsövergripande och som en resurs för GD och ledningsgruppen. Detta kan även 
gälla FoU-sekretariatet (forskning och utveckling), men den frågan har jag inte studerat. 
En sådan ändring av organisationsplanen skulle tydliggöra informationsfrågornas roll i 
organisationen då jag uppfattar att sekretariatet i praktiken redan har denna placering. 
Att arbetet i informationssekretariatet har fått en egen budget för 2007 ser jag också 
som en vilja att höja statusen på informationsverksamheten. Nu tillkom visserligen 
informationssekretariatet vid omorganisationen 2006 och därför var det inte budgeterat 
det året. 

Myndigheten kan betraktas som en medelstor organisation med sina 85 medarbetare, 
vilket medför att det bör vara relativt lätt att förmedla information, lära sig var den finns 
att hämta och vilka medarbetare som sitter inne med stor kunskap. Utbildas det en 
kultur där de som funnits länge inom organisationen vet hur man får tag i information 
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på informella vägar kan det emellertid bli svårare för nyanställda att veta vart de ska 
vända sig. Några av informanterna har antytt att det kan förhålla sig på det sättet genom 
att säga saker som att ”vi hittar på grund av att vi är gamla i gården” eller ”som 
nyanställd så är det naturligtvis inte lika enkelt”. Eftersom jag inte har pratat med 
någon nyanställd vet jag inte med säkerhet om det förhåller sig på det här sättet eller om 
det bara är de äldre som är rädda att det kan vara så, men tydliga och bra 
informationsvägar tjänar alla på även i medelstora organisationer.  

Organisationens kultur kan vara svår att beskriva entydigt och objektivt. Dels skulle jag 
ha behövt vistas en längre tid i organisationen för att ha kunnat bilda mig en egen 
uppfattning, dels uppfattar olika personer samma situation på olika sätt och dels kan jag 
som utomstående aldrig vara helt säker på att de svar jag får i intervjuer är totalt 
uppriktiga. Informanterna kan till exempel vara försiktiga med att framställa sin 
arbetsplats på ett negativt sätt av olika skäl. Här kommer också det som Bang beskriver 
som ”förfäktade värderingar” in (Bang 1999, s. 52), det vill säga att man i ord beskriver 
sin organisation på ett sätt som man uppfattar den och vill att den ska vara även om 
organisationen inte lever upp till den bilden i verkligheten.  

Att många personer har en lång gemensam historia i organisationen och att man har 
tagit in nya personer efterhand uppfyller en av förutsättningarna för att det ska kunna 
finnas en gemensam kultur (Bang 1999, s. 30), men hur stark den är har jag inte kunnat 
konstatera. När flera personer nämner att man har ett bra klimat som gör att 
medarbetarna stannar kvar länge visar det också på en gemensam 
verklighetsuppfattning (ibid., s. 60). Känslan av gemenskap kan vara en bakomliggande 
orsak till den vilja att hjälpa varandra som flera informanter har beskrivit. Att 
medarbetarna stannar länge är ett bevis på att SGI lyckas med det som Alvesson tycker 
är viktigt, att anställa kompetenta personer och att få dem att vilja stanna kvar (Alvesson 
2000, s. 273-276). Jag uppfattar att den informant som talade om en starkare framåtanda 
på 70-talet med unga nyfikna medarbetare beskriver en organisation som då befann sig i 
en utvecklingsfas som var mera jämförbar med det datakonsultbolag som Alvesson 
studerade, men kanske lade man då grunden till en verklighetsuppfattning som lever 
kvar inom SGI.  

Enligt Choo (2006, s. 312) bygger en nyskapande kultur på tron att människor vill bli 
skickliga och kreativa, att de är stolta över att kunna lösa svåra problem, tycker om att 
kunna hjälpa sina kollegor, värdesätter uppskattning och respekt från kamrater och 
finner det tillfredsställande att möta utmaningar. Choo påstår vidare att det inte är 
många organisationer som grundar sin verksamhet på en sådan tro. Det är många stora 
uttryck i Choo’s lista och jag kan inte bedöma om SGI helt lever upp till en så stark tro 
på sina medarbetare, men många av de intryck jag har fått tyder på att det finns en stark 
tro på medarbetarnas kunskap och engagemang. Det som också framstår tydligt är att 
många trivs och stannar länge i organisationen och att medarbetarna är öppna och 
hjälpsamma när någon ber om hjälp, men att de för övrigt är fokuserade var och en på 
sitt jobb och arbetar ensamma i sina enskilda rum. Henczel tar fram några intressanta 
tankar runt detta att dela med sig av information (2001, s. 6). Hon skriver att för 
anställda som känner sig osäkra och hotade kan information bli en form av makt, vilket 
kan leda till att dessa personer vill skydda och behålla den information de tagit fram. I 
det här sammanhanget nämner också Henczel att intern tävlan kan göra att man 
glömmer vem som verkligen äger informationen, att det är organisationen och inte den 
enskilde individen. Jag har inte sett något som tyder på att individer inom SGI skyddar 
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sitt material på det sätt Henczel nämner och jag tror att risken för ett sådant beteende är 
större i organisationer där man mäter resultat på individnivå. Det kan ändå vara bra att 
tänka på den här typen av problem då det enskilda arbetet i egna rum kan leda till en 
önskan att skydda det man upplever som sitt eget material. Eftersom organisationen har 
ett bibliotek med personal och katalogiserat material och ett arkiv med en arkivansvarig 
och sökbart material tycker jag inte heller att det ska kunna upplevas som riskfyllt att 
lämna ifrån sig material, då det bör vara lätt att hitta det igen när man behöver det. 

Den höga utbildningsgraden hos medarbetarna stärker bilden av att SGI är en 
kunskapsorganisation och att medarbetarnas kunskap är en viktig tillgång. Genom 
intervjuerna hade jag fått bilden av att åldersfördelningen inom organisationen skulle 
vara skev med en övervikt på äldre medarbetare, men när jag tittade på en tabell över 
åldersfördelningen visade det sig inte vara så. Att man inte har så många personer under 
30 år kan förklaras av den höga utbildningsnivån. Den svacka man kan se gäller 
gruppen 46 till 55 år (17 medarbetare). Att den gruppen är något mindre än de övriga 
kan både förklaras med att många personer i trettioårsåldern anställdes i mitten av 
sjuttiotalet när SGI flyttade ut från Stockholm och att man därför inte hade så stora 
behov av att nyanställa de närmaste åren därefter och med att antalet personer i denna 
åldersgrupp, födda på femtiotalet, är mindre även i Sverige som helhet. Nu har ingen av 
informanterna påstått att den äldsta gruppen är överrepresenterad, bara att det är många 
som närmar sig pensionsåldern. Den känslan kanske också förstärks av att man anställde 
många personer i mitten av sjuttiotalet och att man inte har haft så stora 
pensionsavgångar förrän nu när den gruppen uppnår pensionsåldern. Det är ändå viktigt 
att notera att medvetenheten finns om behovet att föra över den stora kompetens som 
finns hos dem som snart går i pension eftersom det är naturligt att dessa personer sitter 
på den största erfarenheten. På grund av svackan i åldersgruppen under de äldsta kan 
också erfarenhetskoncentrationen hos de allra äldsta vara extra tydlig. Eftersom man 
ändå har många anställda i gruppen 30 till 45 år finns det förutsättningar att föra 
kunskapen vidare, en fråga som bör finnas med i interna informationsstrategier. 

I resultatkapitlet (kap. 7.1.1) påstod jag att cheferna är den främsta mänskliga 
informationsresursen. Med det menar jag att de har mycket information att förmedla till 
medarbetarna från ledningsarbetet om mål, strategier och nyheter som påverkar arbetet 
och dess inriktning. Cheferna kan också på olika sätt underlätta för medarbetarnas 
kunskapsutbyte genom att utarbeta bra mötesplatser. I slutänden har naturligtvis varje 
medarbetare också ett eget ansvar. 

I intervjuerna har jag inte ställt några frågor som direkt berör framtida inriktning för 
hela organisationen, men ändå fått fram att det händer mycket just nu som berör det 
interna informationsarbetet. Dels arbetar de med det nya verksamhetssystemet och den 
förestående certifieringen och dels ska det nya intranätet införas. På många sätt hör alla 
dessa frågor ihop och under den period försommaren 2007 när jag genomförde 
intervjuerna lanserades också en ny extern hemsida. Arbetet med hemsidan och 
intranätet hängde samman, där man först tog fram hemsidan för att sedan arbeta vidare 
med intranätet. De flesta av informanterna hade olika synpunkter på intranätet, hur det 
har fungerat hittills, hur det skulle kunna fungera och man hyste ofta förhoppningar att 
det ska bli mycket bättre när omarbetningen är klar.  

Att komma in i en organisation för att titta på interna informationsresurser när de var 
mitt uppe i ett förändringsarbete hade både fördelar och nackdelar. Bland det negativa 
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var att många hade synpunkter på det gamla intranätet, men att det inte alltid kändes 
riktigt relevant att leta fel i något som ändå var på väg bort. Jag ville ändå inte helt låta 
bli att fråga om det gamla intranätet eftersom det kan vara bra att lyfta fram vad olika 
personer upplever har varit mindre bra tidigare, som ett stöd för att inte upprepa gamla 
misstag i arbetet med det nya intranätet. En positiv sak med att komma in i en 
organisation som är mitt uppe i ett förändringsarbete var att medarbetarna var mycket 
mer medvetna om och intresserade av att prata om informationsfrågor än vad jag tror att 
man är i organisationer i normala fall. 

7.2. Information architecture – macro approach  

Fig. 10 (Bryson 1997, s. 77) 

I det här avsnittet kommer jag, precis som tidigare, bara studera de delar i Brysons 
modell (fig. 10) som handlar om intern information och hoppa över punkter om kunder 
och andra externa intressenter. 

 

7.2.1. Information architecture – macro approach, resultat 

Tillgängliga informationsresurser: SGI har en riklig tillgång till olika 
informationskanaler. Det finns tillgång till de tekniska möjligheter som kan anses höra 
till normal utrustning på ett kontor i dag, såsom Internet, e-post och telefon. Det finns 
ett bibliotek med riklig tillgång till geoteknisk litteratur. Bibliotekets material kan sökas 
via en databas, som också är tillgänglig externt över hemsidan och det finns personal på 
plats, som kan hjälpa till att söka om man behöver det. Avslutade uppdrag arkiveras i ett 
särskilt arkiv, som de anställda har tillgång till via en arkivarie. Personalen kan spara 
sitt arbetsmaterial på en server som finns placerad på huvudkontoret, men som även 
regionkontoren har tillgång till, även om de upplever att uppkopplingshastigheten är 
långsam. Via datorn har de anställda också tillgång till det interna intranätet där olika 
dokument sparas och kan sökas. Beträffande styrdokument, men också olika mallar, 
nämnde ett par informanter både att det finns mycket material framtaget, men att samma 
saker uppfinns på nytt för att ingen hittar det gamla eller vet att det finns och att många 
bygger upp sina egna system och vidareutvecklingar så att det till slut finns en mängd 
olika mallar och dokument vilket en informant belyste med orden: ”och det där det 
leder också till att det blir en flora av olika mallar”. I tankarna runt de här sakerna 
framkommer både åsikter om att det är dumt att uppfinna hjulet på nytt och att det kan 
vara bra med en personlig prägel.  
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På intranätet lägger infogruppen ut ett informationsblad, kallat ”Veckans Aktuellt” varje 
fredag, där man kan läsa lite om vad som händer nästa vecka, aktuella projekt, vem som 
är ute och reser, vilka besök som är inplanerade osv. SGI ger också ut egen litteratur 
och olika rapporter. Utöver det som nämnts ovan har man ett antal olika möten inom 
organisationen, både regelbundna och sådana som återkommer vid behov men lite mer 
sällan.  

Högst upp i organisationen finns generaldirektören, som ibland håller ett så kallat GD-
info om årsredovisning eller andra ekonomiska och organisatoriska frågor. Enligt en av 
informanterna återkommer de här mötena ungefär en gång i kvartalet. 

Styrelsen har också sina möten, men så högt upp har jag inte studerat organisationen. 
Jag tror inte heller att det är befogat, eller motiverat utifrån min frågeställning eftersom 
jag har haft tillgång till styrdokument ända upp till regleringsbrevsnivån. 

Ledningsgruppen består av generaldirektören, samtliga avdelningschefer, 
forskningschefen och den ansvarige för myndighetsfunktionen. Den här gruppen har 
möte i princip en gång i veckan, på torsdagar. Det normala mötet är två till två och en 
halv timma långt, men en gång i månaden har de ett förlängt ledningsgruppsmöte då en 
speciell fråga kan diskuteras mera ingående. Dessutom har man ett ledningsinternat två 
gånger om året. Dagordningen läggs ut på intranätet i förväg och efter mötet läggs även 
protokollet ut för att alla i organisationen ska ha tillgång till det. 

För samtliga anställda finns en mötesform, som kallas MiniInfo. Det är ett kortare 
informationsmöte under en kafferast, vanligen en gång per vecka, på torsdagar och det 
hålls på en allmän nivå så att alla medarbetare kan delta oavsett yrkesroll. 
Regionkontoren är också uppkopplade så att medarbetare där kan delta. Vid MiniInfo 
kan det hållas information från ledningen, från ekonomifunktionen, från någon som vill 
berätta om ett speciellt uppdrag och så vidare. Informationstiden ska vara cirka femton 
minuter och därefter kan det följa en kortare frågestund. 

Infosekretariatet (se även kap. 7.1.1) skall enligt dokumentet ”Sekretariatet för 
information, kommunikation och marknad” ha möte minst en gång per kvartal och på 
samma sätt har FoUsekretariatet möten två gånger per månad. 

På avdelningsnivån har de olika cheferna valt att lägga upp mötesformerna lite olika. 
Grundprincipen är ett kortare veckomöte, någon kallade det för gruppmöte, vanligtvis 
en halvtimma långt på fredagar eller måndagar och i samband med en kafferast, samt ett 
längre avdelningsmöte, två till tre timmar långt, ungefär en gång i månaden. Vid 
avdelningarnas möten kan också avdelningens medlemmar på regionkontoren delta via 
telefonuppkoppling. På veckomötet rapporterar vanligen avdelningschefen från det 
senaste ledningsgruppsmötet och man går igenom aktuella frågor som resursfördelning 
och nya uppdrag, medan avdelningsmötet kan innehålla frågor med lite längre 
framförhållning, som budget och långsiktig planering. En avdelning har valt att slå 
samman veckomötet och avdelningsmötet till ett enda möte en gång i veckan och på den 
administrativa avdelningen har man utöver veckomötet funktionsmöten en gång i 
veckan. Funktionsmötena innebär att de som arbetar med ekonomi träffas en gång i 
veckan för att diskutera sina frågor utan att ta upp andras tid och på samma sätt träffas 
de som arbetar med IT respektive personaladministration i sina små funktionsgrupper en 
gång i veckan. 
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På de tre regionkontoren har man som tidigare nämnts möjlighet att vara uppkopplad till 
flera typer av möten på huvudkontoret. Utöver dessa möten finns det rena kontorsmöten 
för frågor som rör den lokala organisationen. Jag har intervjuat en representant för ett 
regionkontor och på det kontoret har de kontorsmöten en gång per månad, 
beläggningsmöten för fördelning av arbetsuppgifter en gång per månad och mindre 
informationsmöten i samband med kafferasten på fredagar. Det sistnämnda mötet 
innebär att den som har varit ansvarig för kafferasten under den gångna veckan kan 
berätta om något projekt eller något annat intressant. 

Vidare finns en mötesform som kallas geoforum. Den här mötesformen har en mer 
teknisk inriktning och vänder sig till personer som är intresserade av ett visst område, 
men kan inledas med ett allmänt MiniInfo. Mötena kan ta ett par timmar upp till en halv 
dag och betraktas också som utbildning eller kompetensutveckling. Vid geoforum finns 
möjligheten att bjuda in externa deltagare. 

Infogruppen har ett kort möte på en kafferast på fredagar för att stämma av ”Veckans 
Aktuellt” innan det ges ut, men två av de tre representanter för infogruppen som jag har 
pratat med nämnde också att de har pratat om att de borde ha ett möte till, där de får tid 
att stämma av andra informationsfrågor med varandra. En informant sa till exempel: ”... 
men det är tänkt att vi skulle träffas också, kanske en gång i veckan för att stämma av ”, 
något som också ska ske enligt infosekretariatets styrdokument (se avsnittet 
informationspolicy i kap 7.1.1).  

Utöver alla möten jag har nämnt finns det möten med personalorganisationerna, det vill 
säga fackliga representanter, varannan vecka, olika projektmöten för de projekt 
medarbetarna arbetar i och arbetsmiljökommitténs möten fyra gånger per år. Det kan 
naturligtvis finnas andra möten också i organisationen, som jag inte har lyckats 
kartlägga, men eftersom jag har samtalat med tio personer borde jag ha lyckats 
lokalisera de flesta och viktigaste ur informationssynpunkt. 

Myndigheten organiserar också kurser och konferenser, men det betraktar jag mera som 
externa informationskanaler, även om den egna personalen troligen har möjlighet att ta 
del av den informationen också. 

Inhämtning av information: Den information som används internt i organisationen 
och som informanterna har berättat om för mig har sitt ursprung både internt och 
externt. I många övergripande frågor har beslut tagits på ledningsnivå och 
informationen förmedlas till medarbetarna på avdelningsmöten och liknande. Många av 
de här frågorna har sina rötter ännu längre bort och har kommit på ledningens bord via 
generaldirektören, regleringsbrevet och allra längst bort i kedjan regeringen. Annan 
information som har ett internt ursprung är: 

•   Information om personaladministration och ekonomi, som tas fram av ledningen och 
avdelningen för administration och IT 
•   Information om pågående uppdrag. En kunskap som finns hos uppdragsledare och 
chefer 
•   Information om beläggning och arbetsbelastning, som också finns hos chefer och de 
olika medarbetarna 
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•   Information lagrad i gamla uppdrag finns i ärendearkivet och har sitt ursprung i 
medarbetarnas arbete 
•   Information/kunskap som produceras och ges ut i form av rapporter 
•   Information/hjälp när datorer och program inte fungerar erhålls från IT-funktionen 
inom avdelningen för administration och IT 
•   Information om bibliotekets resurser kommer från personalen på biblioteket, direkt 
eller via den egna databasen 

Exempel på externt inhämtad information är: 

•   Artiklar, publikationer, teknisk information etc. som söks via Internet 
•   Tekniskt underlag och annan information för uppdrag som fås hos uppdragsgivare, 
kommuner, länsstyrelser och liknande. 

Lagring: Den information som finns i organisationen lagras i huvudsak på en server på 
huvudkontoret, på intranätet, på den externa hemsidan, i biblioteket och i ärendearkivet. 
Det pågår ett arbete med ett nytt verksamhetssystem där mycket av informationen i 
framtiden ska bli lättare att söka via ett nytt intranät. Det finns också mycket 
information förvarad på medarbetarnas bokhyllor, i egna hårddiskar och inom 
medarbetarna själva i form av kunskap och erfarenhet. 

Hantering: På SGI:s server kan samtliga medarbetare komma åt och spara material, 
medan det som kan läsas och sökas via intranät och hemsida hanteras av 
organisationens webbansvarige. Den information som finns i biblioteket och i den egna 
databasen klassificeras, katalogiseras och hanteras av personalen på biblioteket, men 
kan sökas och användas av samtliga medarbetare och finns även tillgänglig för externa 
användare. Gamla uppdrag arkiveras i ett ärendearkiv av en arkivarie, som också 
diarieför in- och utgående post. Övrig information hanteras av den enskilde 
medarbetaren. 

Förmedling: När information skall förmedlas internt inom SGI är de viktigaste 
formella vägarna de informationsmöten som kallas MiniInfo, geoforum olika möten på 
avdelningsnivå och intranätet. Information om nya rapporter kan läggas ut på den 
externa hemsidan och protokoll från olika möten läggs ut på intranätet. I det 
sammanhanget uttryckte en informant att förmedlingen av rapporter och annat kan bli 
lite bristfällig idag när de tenderar till att bara bli liggande som en pdf fil i datorn. Från 
biblioteket kan medarbetarna prenumerera på ett antal tidskrifter, som de väljer ut 
själva. När det kommer ut en ny tidskrift av dem man valt ut skickar 
bibliotekspersonalen över en kopia av innehållsförteckningen via e-post, så att det går 
att hålla sig informerad på sitt område. I arbetet med det nya verksamhetssystemet har 
man utsett olika arbetsgrupper som ska titta på sin bit av helheten och föra fram 
synpunkter från sina närmaste kollegor.  

En vanlig väg att förmedla information idag är e-posten och där har det framförts en del 
olika synpunkter från informanterna. Det finns synpunkter att e-post är ett bra system 
till exempel för att skicka ut riktad information, som den biblioteket sänder om 
tidskrifter, eller när man söker information om något och skickar en fråga till 
medarbetare som kan tänkas ha ett svar. Hälften av informanterna har dock påpekat 
olika risker med för flitig användning av e-post, som att man inte kan veta om 
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mottagaren verkligen har tagit del av meddelandet och att man omöjligt kan ta till sig all 
information om man får så mycket som åttio e-brev per dag, att e-posten är en 
stressfaktor eller en tidstjuv. En informant sa till exempel: ”Jag tycker det är ett litet 
problem med den informationen som kommer in via mejlen, det kommer så vansinnigt 
mycket information”. En person nämnde att man inte kan förvänta sig att alla 
kännedomskopior blir lästa om mottagaren har för mycket e-post, en att avdelningsvisa 
e-brev inte skall skickas ut, och flera tog upp att man måste tänka igenom noga vilka 
man ska skicka till så att bara de som är berörda får e-brevet.  

Informationsanvändning: En sak som några informanter nämnde var vikten av 
delaktighet och att veta vad andra håller på med, vilken utrustning som finns och vem 
som kan vad. Den kunskapen är bland annat viktig att ha när man träffar utomstående. 
Alla tre informanterna från informationspersonalen talade om hur viktigt det är att alla 
har en gemensam bild av SGI och vet vilken bild man vill förmedla utåt. I det 
sammanhanget pratade också några informanter om presentationsmaterial, mallar och 
PowerPoint presentationer. I dag är det tydligen så att flera personer kan stå på samma 
föredrag och visa upp presentationer av myndigheten, som de har satt samman själva 
och som ser helt olika ut, vilket en informant belyste med orden ”... de presentationer 
de gör i powerpoint eller overhead eller vad de nu har för nånting, kanske gör att de ser 
ut som om de kommer från fyra olika företag”. En informant tyckte att det egentligen 
kan vara bra med lite personligt material, bara innehållet är rätt medan en annan 
framhöll vikten av att det inte ska se ut som om man kommer från helt olika 
organisationer. Annan informationsanvändning som några informanter har talat om är 
uppföljning av egna uppdrag, där man får utdrag från ekonomisystemet varje månad där 
man bland annat följer upp vilka som har arbetat i ett uppdrag man ansvarar för och hur 
mycket pengar som har upparbetats. Hur man använder övrig information blir mer 
underförstått, att information från ledningen påverkar hur man arbetar, att ekonomisk 
information kan användas för att förändra oekonomiska arbetssätt, att material från 
bibliotek och arkiv används för att kunna utföra arbetsuppgifter och så vidare. 

Kartläggning (information map): En utförlig kartläggning av relationer mellan källor, 
processer och användare har inte varit möjlig att utföra på grund av undersökningens 
begränsning, men de relationer som ändå framträder återkommer jag till i analyskapitlet 
(kap. 7.2.2). 

Informationsflöden: Till stor del har jag redan beskrivit hur informationen flödar inom 
organisationen. Kommunikationen sker både formellt i informationsmöten och 
projektmöten och mer informellt via telefon, e-post, samtal vid kafferast, lunch och 
möten i korridoren. Information sprids också mer enkelriktat, vilket jag har valt att inte 
inkludera i begreppet kommunikation (se även kap. 2.3), på informationsmöten, genom 
protokoll och via intranätet.  

Informationsgap: I detta avsnitt tar jag upp några brister i informationsförsörjningen 
för att utförligare diskutera dem längre fram (kap. 7.2.2).   
Beträffande intranätet återkommer jag till att det har en struktur som flera personer har 
svårt att hitta i och att det ibland råder en osäkerhet beträffande det lagrade materialets 
aktualitet. 
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En annan sak som flera personer talade om var bristen på enhetliga mallar för olika 
saker som brevmallar och PowerPoint presentationer. Här handlar det inte bara om en 
avsaknad av mallar utan det finns också många mallar, flera för samma sak och en 
mängd privata som olika medarbetare har tagit fram. 

Enligt några medarbetare kan e-posten bli en stressfaktor om man skickar för mycket 
slentrianmässigt, bifogar dokument när en länk kunde ha varit tillräcklig och förväntar 
sig omedelbart svar. En informant efterlyste en e-post policy för att komma tillrätta med 
den här typen av problem. 

Några medarbetare efterlyste en större kunskap om kollegorna. Man saknade 
information om vad personer på andra avdelningar arbetar med och efterlyste både att 
personer ställer sig upp spontant vid kafferaster och ber om ordet för att berätta om 
något intressant projekt och att man utnyttjar de möten man redan har i form av 
MiniInfo där medarbetare från alla avdelningar deltar till att cheferna regelbundet 
berättar om nya och pågående projekt. En person sa att ”(n)u är det, på nåt sätt kanske 
som att det är fyra små institut i institutet”.  

En grupp inom organisationen, som har stort behov av att veta vad andra håller på med 
och som lätt glöms bort är avdelningen för administration och IT. Den information som 
avdelningen ibland saknar är dels uppgifter om eller tillgång till inkommande post, som 
ska diarieföras eftersom man är en statlig myndighet, och kanske främst då e-post som 
kommer direkt till olika handläggare, dels att man behöver få veta lite tidigare när 
någon vill ha deras hjälp t.ex. när någon person har nyanställts och behöver en dator, e-
postadress och användar-ID och information som berör deras arbete med 
ekonomifrågor. Informanten gav ett exempel på en grupp som hade gjort egna listor för 
uppföljning av ekonomin i uppdrag och ändrat på objektskoder utan att meddela den 
administrativa avdelningen, vilket gav dem onödigt merarbete. 

För regionkontoren finns andra informationsproblem förknippade med chefens närhet. 
Medarbetarna på regionkontoren är mellan fem och sexton till antalet (Statens 
geotekniska institut 2007) och tillhör de fyra olika tekniska avdelningarna. En kontroll 
på hemsidan visar till exempel att medarbetarna på regionkontoret med fem personer 
tillhör tre olika avdelningar. Det finns en kontorsansvarig på varje regionkontor men 
enligt den informant från ett regionkontor som jag har talat med har personer i denna 
funktion ansvaret för dagliga rutiner men inget personalansvar eller ekonomiskt ansvar. 
En avdelningschef påpekar att när de olika avdelningscheferna informerar olika mycket 
om en sak på sina veckomöten kan det bli särskilt tydligt på regionkontoren. Den 
regionkontorsrepresentant jag talade med önskade i sin tur att avdelningscheferna skulle 
närvara på plats vid de lokala kontorsmötena lite oftare, att de planerar in och meddelar 
innan de kommer och att regionkontoren får lite mer information om vad man arbetar 
med på huvudkontoret, men där medger informanten att det också finns ett dubbelriktat 
ansvar. Andra frågor som informanten från regionkontoret saknar information om är 
ekonomiskt resultat för det egna kontoret och att cheferna hör av sig oftare till den 
kontorsansvarige om beläggningsfrågor och liknande så att de kan agera bättre lokalt 
samt att den kontorsansvarige får ta del av dialogen mellan anställda och avdelningschef 
och inte hamnar på mellanhand. 

För att gå vidare med information som medarbetarna saknar eller ser brister i så utryckte 
två informanter att ekonomisystemet där man bland annat kan följa upp sina egna 
uppdrag är besvärligt att använda.  
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7.2.2. Information architecture – macro approach, 
analys och diskussion 

Tidigare har jag gått igenom alla informationsresurser som jag lyckats kartlägga i 
organisationen (kap. 7.2.1). Jag bedömer tillgången som stor och det finns särskilt 
många olika mötesformer. Att man använder sig av en kombination av olika 
informationskanaler såsom skriftliga, elektroniska och muntliga är bra enligt Erikson 
(2005, s. 71). Jag tycker mig ha sett att tyngdpunkten i organisationens information 
ligger på de muntliga och de elektroniska kanalerna, vilket också överensstämmer med 
Eriksons uppfattning att de elektroniska kanalerna ökar på bekostnad av de skriftliga 
(ibid., s. 70). Erikson påpekar i detta sammanhang att den elektroniska formen har 
nackdelar när det handlar om stora informationsmängder vilket bekräftades av den 
informant som pratade om nackdelen med att rapporter bara blir liggande i en fil i 
datorn (kap. 7.2.1). 

Tidskrifter och anslagstavlor är två tänkbara informationskanaler som informanterna 
inte har talat om. Kanske har jag ställt frågorna på ett sådant sätt att ingen har kommit 
att tänka på dessa alternativ, men jag håller det för troligare att man ser möten och 
intranät som de stora vägarna för att sprida information i dag. Jag har sett på den externa 
hemsidan att myndigheten ger ut en kundtidning två gånger per år och ett digitalt 
nyhetsbrev lite oftare, men det är snarare att betrakta som extern än som intern 
information. 

Att gammal information lagras i ärendearkiv och bibliotek underlättar möjligheterna att 
återanvända informationen, men Choo (2006, s. 127) påpekar även att det kan finnas en 
risk att man inte utvecklar ny kunskap om man slår sig till ro med sin gamla kunskap 
och utvecklar en praxis av att så här gör vi. Det här borde inte vara något större problem 
i en organisation som arbetar med kunskapsutveckling men det var en informant som 
uttryckte att man ibland tänker att man gjorde något liknande för tio år sedan och gör på 
ungefär samma sätt igen. Jag vet inte om det här är ett allvarligt problem hos SGI. En 
del kunskap håller länge och en del är färskvara, men det är viktigt att tänka på att inte 
bara återvinna det gamla av slentrian. 

Jag har upplevt att det har varit svårt att ställa frågor som belyser själva 
informationsanvändningen. Mina frågor har fångat upp en hel del av hur man hanterar 
informationen och vilken information man hanterar, men inte så mycket om vad man 
använder informationen till. Jag uppfattar att det delvis kan förklaras med Choo´s 
påstående (2006, s. 65) att det är svårt att finna en tillfredsställande definition på 
begreppet informationsanvändning. Detta skulle bero på att det väldigt mycket handlar 
om en undermedveten del av vardagliga sysslor och att det därför inte är så lätt att 
uttrycka i ord vad man använder informationen till. 

Strid framhåller (2005, s. 47-49) att den interna kommunikationen är viktig för att 
medarbetarna ska kunna möta omvärlden på det sätt man önskar inom organisationen. 
Att personer från en och samma organisation har gemensamma och enhetliga mallar och 
annat material ser jag som viktigt inte bara för den externa informationen utan även för 
att det påverkar det interna arbetet. Det är positivt med en enhetlig profil för vikänsla 
och gemenskap inom organisationen. Därför är de synpunkter som framkommit om att 
det finns en brist på enhetliga mallar, såsom brevmallar och PowerPoint presentationer, 
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samtidigt som det finns många mallar, flera för samma sak och en mängd privata som 
olika medarbetare har tagit fram en relevant fråga även för den interna informationen. 
Att ha en enhetlig profil på mallar, endast en gällande mall för varje 
användningsområde och ett system där det är lätt att hitta mallarna och skriva in egen 
text i dem är viktigt enligt mitt sätt att se det. Ett enhetligt utseende på dokument gör det 
lättare att samarbeta, att hjälpa en kollega som blivit sjuk osv. Detta stämmer också med 
strävanden inom ”records management” att hålla ner informationsvolymen (Schwartz & 
Hernon 1993, s.59). Om man undviker att återanvända sina egna gamla sparade mallar 
och i stället använder en gemensam får man också alltid den senaste versionen, vilket är 
bra eftersom den kan innehålla förbättringar som någon inom organisationen har arbetat 
med att ta fram.  

Med ledning av Henczel (2001, s. 123-130) har jag satt samman en figur (fig. 11) som 
visar en del av de informationsflöden och relationer jag funnit i organisationen.  

Generaldirektören har täta kontakter och möten med ledningsgruppen, och håller ibland 
i informationsmöten för samtliga medarbetare (GD info). Ledningsgruppen informerar 
medarbetarna via avdelningscheferna på avdelningsvisa möten och lägger ut protokoll 
på intranätet. Ledningen tar 
också emot frågor och 
synpunkter från 
medarbetarna via 
avdelningscheferna på 
avdelningsmöten. 
Avdelningscheferna deltar i 
infosekretariatet och dess 
möten. Infosekretariatet styr 
å sin sida infogruppens 
arbete och uppmanar ibland 
medarbetare att informera 
om något speciellt på 
informationsmöten 
(MiniInfo), men kan också ta 
emot uppslag om ämnen till 
dessa möten från 
medarbetarna. Infogruppen 
ger ut ett informationsblad 
varje vecka (Veckans 
Aktuellt). Medarbetarna på 
respektive avdelning tar 
emot nämnda information från GD,                       Fig. 11 
ledningsgruppen, infosekretariatet och infogruppen, men också från den administrativa 
avdelningen via intranät och MiniInfo. De lämnar också uppgifter till infosekretariatet 
och ledningsgruppen, som redan nämnts, men har också uppgifter att lämna till den 
administrativa avdelningen. Slutligen har jag redan nämnt den administrativa 
avdelningens kopplingar till övriga.  

Jag är fullt medveten om att jag inte har fått med alla informationskanaler i modellen 
ovan. Henczel beskriver att det finns datorprogram anpassade för att ta fram den här 
typen av modeller och om de dessutom bygger på ett utförligare intervju- och enkät- 
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material än den här undersökningen blir resultatet också bli mycket utförligare än min 
modell.  I modellen ser GD ut att sitta väldigt isolerad i toppen utan kontakter med 
andra än ledningsgruppen. Att det förhåller sig så i verkligheten förefaller inte sannolikt 
med tanke på att myndigheten inte är så stor. Infogruppen ser också ut att hänga lite i 
luften, med ett veckoblad som sin enda uppgift. Det är naturligtvis inte med sanningen 
överensstämmande, men de olika individerna har så olika uppgifter att det var svårt att 
få in dem som en grupp i figuren. En del av deras uppgifter handlar om extern 
information, vilket jag valt att utesluta, men biblioteksverksamheten, hjälp med 
rapportlayouter och arbete med internwebben är några uppgifter som borde ha varit med 
i en utförligare modell. Mellan de olika tekniska avdelningarna har jag inte redovisat 
några flöden. Det är medvetet gjort eftersom jag har fått bilden av att det inte finns 
några formella flöden mellan avdelningarna och flera informanter påpekade att man kan 
bli lite isolerad på de olika avdelningarna informationsmässigt. 

Mitt urval av informanter (se kap. 6.4) gjorde det svårt att se om Robsons & Tourish 
(2005) erfarenheter från hälsovårdssektorn stämmer hos SGI, det vill säga att 
information nerifrån och upp uppvisade stora brister. Jag uppfattar inte att SGI har 
samma hierarki som vården och avdelningarna är inte så stora men utan att ha intervjuat 
så många ”vanliga” användare kan jag egentligen inte dra några slutsatser i den frågan. 

Choo påpekar att om man inte förväntar sig att kunna hitta det man vill ha tag på i en 
viss källa är man inte benägen att använda den (2006, s. 5). Detta kan ses som en 
självklarhet, men i kombination med Österbergs varning för intranät som inte 
uppdateras (2005, s. 46) ger detta en förståelse för att system som man inte upplever 
som trovärdiga inte heller används. Det här vill jag koppla till de synpunkter som många 
av informanterna har haft på SGI:s intranät. Fem av informanterna berättade att det är 
svårt att hitta i det gamla systemet eller åtminstone att det är svårt att hitta för 
nyanställda. En annan allvarlig åsikt med tanke på medarbetarnas tilltro till systemet är 
att två personer uppfattade att det är gammal information som ligger på intranätet och 
en tredje sa att utformningen på informationen inte är sådan att man kan veta om det är 
ett gällande dokument man har hittat. En informant påpekade också att man kan hitta 
dubbel information om samma sak på intranätet och att det händer att medarbetare 
bygger upp egna system vid sidan av. En förklaring till det som flera informanter 
upplevde som negativt med dagens intranät kan ligga i att man har haft planer på att 
förnya systemet en tid och inte uppdaterat aktivt, men det har haft en negativ inverkan 
på medarbetarna. Man kan också se på intranätet från andra sidan som en informant som 
sa att man måste lära medarbetarna så att det blir ett naturligt beteende att söka 
informationen på intranätet. Det sista är ett rimligt påpekande, men när man ser hur lågt 
förtroende flera av medarbetarna har för systemet idag anser jag att man måste jobba 
med åtgärder som bättrar på det.. Många informanter svalde sin kritik under 
intervjuerna med ord som att nu håller vi på att bygga om intranätet och de uttryckte 
också förhoppningar om att det ska bli mycket bättre och talade om bra saker med ett 
intranät som fungerar. Här är det alltså viktigt att se till att materialet som finns på 
intranätet i framtiden är aktuellt, lätt att hitta och att personalen utbildas om systemet. 

Att det är viktigt med delaktighet och engagemang understryks av författare inom 
området intern kommunikation såsom Erikson (2005, s. 63-66) och Strid (1999, s. 42-
47). I det sammanhanget lyftes behovet av kunskap om kollegorna fram i Grynells 
(2003, s. 45) och Österbergs (2005, s. 46) magisteruppsatser med förslag på 
kompetensprofiler eller en kunskapsbank. Inom SGI går det att se liknande behov hos 
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vissa informanter. En del av informanterna efterlyser mer information på MiniInfo om 
vad kollegorna arbetar med, samtidigt som andra talar om att MiniInfo är en bra 
mötesform där olika personer berättar om sina projekt eller konferenser man besökt och 
så vidare. Kanske är det här tecken på att olika personer har olika mycket information 
om kollegorna och därför har olika behov av att fylla sina kunskapsluckor eller också är 
det så att en del är nöjda med att kunna sköta sina egna arbetsuppgifter medan andra 
känner ett större behov av delaktighet och kunskap om arbetskamraterna. Det är också 
personer som arbetar med informationsfrågor som trycker hårdast på vikten av ökad 
kunskap om vad andra håller på med och det är kanske helt naturligt. Dels är det 
personer som har kunskap om och vana av att tänka på informationsfrågor och dels har 
de personerna i sin informationsroll troligen ett större behov av kunskap om vad alla 
kollegor arbetar med.  

Olika grupper kan i olika sammanhang ha svårigheter att sätta sig in i andras behov. Det 
här kan man se exempel på när avdelningen för administration och IT efterlyser bättre 
information från övriga avdelningar när det är något de förväntas hjälpa till med 
samtidigt som informanter från andra avdelningar berättar att man får en mycket bra 
service när det gäller datorerna från den avdelningen. Eftersom inställningen mellan 
grupperna tycks vara positiv borde det inte vara svårt att nå fram till en förståelse för 
varandras problem med en öppen dialog mellan avdelningarna. 

För regionkontoren finns andra informationsproblem förknippade med avståndet till 
avdelningschefen och den kontorsansvariges besvärliga mellanställning, vilket snarare 
är en organisatorisk fråga, men det påverkar också hur informationen fungerar. En 
ansvarig person utan ekonomiskt ansvar och utan personalansvar kan både förbigås i 
dialogen mellan avdelningschef och anställd samtidigt som medarbetarna förväntar sig 
att personen innehar större kunskap om ledningsbeslut än vad han/hon verkligen har. 

I den hälsovårdsorganisation som Robson & Tourish (2005) studerade hade cheferna en 
så stor arbetsbörda att de inte hann med att reflektera och kommunicera vilket minskade 
effektiviteten trots deras stora arbetsinsats. Det kan finnas en risk för en liknande 
tidsbrist på avdelningschefsnivån inom SGI och det skulle kunna medföra att 
avdelningscheferna får svårt att hinna med att besöka regionkontoren tillräckligt ofta. 
Två av de avdelningschefer jag har intervjuat uttryckte till exempel att de ibland tycker 
att det blir för många möten. Om jag försöker summera hur en avdelningschefs möten 
kan se ut kommer jag fram till: 

•   Ledningsgruppsmöte 1gång/vecka 
•   Veckomöte 1 gång/vecka 
•   Avdelningsmöte 1gång/månad 
•   MiniInfo 1 gång/vecka 
•   GD info ca:1 gång/kvartal 
•   Informationssekretariatet 1gång/kvartal 
•   Arbetsmiljökommittén 4 gånger/år 
•   FoUsekretariatet 2 gånger/månad 
•   Projektmöten, geoforum, regionkontorsmöten och förmodligen ytterligare ett antal  
 möten som utvecklingssamtal, lönesamtal, externa möten och annat som ingen nämnt  
 för mig. 

Bara de åtta första punkterna ovan innebär fyra möten per vecka i genomsnitt, och 
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utöver alla möten är avdelningscheferna aktivt arbetande tekniker. 

Personal på infosidan har ibland upplevt att deras verksamhet har hängt i luften efter 
den senaste omorganisationen. Eftersom man då delade på personalen som tidigare 
arbetade i en gemensam informationsavdelning och flyttade ut dem till olika tekniska 
avdelningar blev förändringarna särskilt stora för de här medarbetarna. Jag tror att man 
måste ge den nya organisationen en tid innan den känns naturlig. Om arbetet i det nya 
infosekretariatet för med sig att beslut som berör infopersonalens arbete förankras hos 
ledningen (så som jag har uppfattat avsikten med infosekretariatet) kan det bli positivt 
för dem också. Det viktiga är att man inom SGI får igång infogruppens planerade möten 
och infosekretariatets arbete.  

Det är inte självklart att alla informationsproblem handlar om att man saknar 
information, det kan också bli för mycket. E-posten nämnde några, antalet möten några 
andra. Henczel nämner redan i inledningen på sin bok (2001, s. xxi) att det kan finnas 
både informationsgap och för mycket information i samma organisation eftersom vissa 
personer samlar på sig allt som kan verka det minsta relevant medan andra saknar det de 
behöver eftersom de inte vet var de ska hitta det. Det här stämmer med en informants 
påstående att det finns så mycket information att tillgå att den som upplever sig få för 
mycket kanske också söker för mycket. Vilket också kan vändas till två andra 
informanters påståenden om informationsbrist att man också måste inse att den enskilde 
har ett eget ansvar att söka information. I en sådan situation anser jag att det är bra med 
ett öppet klimat där samlaren har en förmåga att dela med sig till den som inte hittar 
information och där den som inte söker tillräckligt mycket kan fråga och få reda på var 
och hur man kan söka. Jag har inte fått några indikationer på att man inte skulle ha ett 
sådant öppet klimat i SGI, men det är bra att alltid hålla i minnet att olika individer 
verkligen är mycket olika även när det gäller informationsfrågor. 

 

7.3. Information management – micro approach 

Fig. 12 (Bryson 1997, s. 77) 

I det här avsnittet (fig. 12) skriver Bryson om att samla och distribuera information för 
nuvarande och framtida behov i det som hon kallar den operativa nivån. 
 

7.3.1. Information management – micro approach, resultat 

Eftersom det är ett praktiskt arbete som normalt utförs på denna nivå i Brysons modell, 
när man har genomfört den inledande kartläggningen, finns det inte mycket att utveckla 
i ett resultatkapitel. Däremot kommer jag att behandla området i nästa kapitel, 7.3.2 i 
analys och diskussion. 
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7.3.2. Information management – micro approach, 
analys och diskussion 

Det praktiska arbetet som Bryson lägger in i information management (fig. 12) är saker 
som jag inte kan göra inom ramen för den här uppsatsen, men jag tänker ändå försöka 
framföra några synpunkter på vad man skulle kunna göra åt de brister som har 
framkommit i intervjuerna. Jag vill i detta sammanhang lyfta fram en sak som Henczel 
påpekar (2001, s. 141) och det är att man aldrig ska införa ändringar för ändringens 
skull. Det är viktigt att förstå och låta bli att nedvärdera den påverkan på arbetsplatsen 
och på ekonomin som alla förändringar för med sig på ett eller annat sätt. 

För att verkligen se att informationsresurserna svarar mot de övergripande målen kunde 
det vara bra för SGI att genomföra en kartläggning av den tillgängliga dokumenterade 
informationen enligt Schwartz´s och Hernons beskrivning (1993), om de inte har gjort 
en sådan eller någon liknande kartläggning. I det arbetet skulle även ”Critical Success 
Factors” eller ”SWOT analysis” kunna vara användbara metoder. 

För övrigt kanske de problem som framkommit beträffande Intranätet redan är avhjälpta 
när den här uppsatsen är klar, eftersom det är saker som har uppmärksammats och som 
man arbetar med. Vad som kan vara viktigt att tänka på i framtiden är att utbilda 
personalen om hur man hittar i systemet och att man har ett eget ansvar att söka 
information. Utbildningen är inte en engångsföreteelse utan måste också genomföras 
vid nyanställningar i framtiden. För att få medarbetarnas förtroende är det också viktigt 
att materialet på intranätet hålls aktuellt och att det dateras eller märks på något annat 
sätt så att man inte behöver fundera på om det man hittat är aktuellt och gällande eller 
inte. En idé som framfördes av en informant är att man skulle ha någon form av lista 
över alla pågående projekt, lite om innehåll, ämnesområde och vilka som arbetar i 
projekten. Till listan skulle det vara kopplat en sökfunktion så att man lätt kan få fram 
pågående projekt inom ett visst ämnesområde om man behöver hjälp eller kan hjälpa till 
med något. Kanske kan man lösa det med en enklare databas, kanske finns redan 
möjligheten i det ekonomisystem man har? En annan idé som framkommit är att man 
skulle kunna använda en nyhetsfunktion i intranätet och lägga ut lite information om 
nya uppdrag, kortare veckobrev från avdelningscheferna och månadsbrev från 
generaldirektören. Korta nyhetsbrev har jag positiv erfarenhet av från min arbetsplats 
och den idén framförde även Grynell (2003, s. 45). 

Mallar och marknadsföringsmaterial borde man se över, så att det får en enhetlig profil 
och att det inte finns en mängd varianter av samma mall. När det är gjort bör också 
medarbetarna informeras om var gällande mallar finns och att det är de som ska 
användas. Det underlättar arbetet mycket att ha ett överskådligt antal väl fungerande 
mallar. 

Det förslag som kom fram om en e-post policy kan vara intressant. Eftersom vissa 
personer upplever e-posthanteringen som stundtals problematisk skulle det vara bra att 
ha vissa nedtecknade rutiner som hjälp. Jag tycker att man mycket väl kan baka in e-
postpolicyn i en allmän informationspolicy. 

Delaktighet och vetskap om vad andra arbetar med kan man förbättra inom de 
informationsresurser som finns. Eftersom möjligheten att berätta saker för alla på 
MiniInfo redan finns kan man utnyttja det. De förslag som två informanter framfört och 
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som jag tagit upp i avsnittet om intranätet ovan kan också användas för att förbättra 
informationen om vad som pågår. Choo (2006, s. 312) beskriver däremot en form av 
kompetensdatabas som jag upplever som ganska obehaglig med starka inslag av 
storebror ser dig. Det är verktyg som automatiskt bygger upp sökbara expertisprofiler 
över individer genom att analysera e-post, diskussioner på nätet och dokument som man 
lägger in eller hämtar ur databaser. Även om den formen av kompetensdatabas skulle ge 
en rättvisare profil än den man skriver själv föredrar jag den senare som inte är lika 
integritetskränkande. 

Flera personer framförde hur hjälpsam IT personalen är, men det kan ändå vara bra att 
framföra till medarbetarna att arbetet kan underlättas om IT personalen får information 
om saker som ska göras så tidigt som möjligt.  Enligt informanten från avdelningen för 
administration och IT har man dragit igång ett projekt som kallas e-förvaltningen som 
ska säkerställa att allt som ska diarieföras verkligen hanteras riktigt, så den frågan 
bearbetas också.  

Regionkontorens brist på information från huvudkontoret måste vara 
avdelningschefernas ansvar att förbättra. Jag tycker att situationen där olika medarbetare 
sitter på ett litet kontor och får information från olika avdelningschefer blir lite märklig. 
En tanke jag har är att man kanske skulle kunna utse en avdelningschef som 
informationsansvarig för respektive regionkontor eftersom alla avdelningschefer ändå är 
med på ledningsgruppens möten. Då skulle övriga avdelningschefer få förse den chefen 
med uppgifter i avdelningsspecifika frågor så att även den informationen kommer fram. 
Jag vet inte om en sådan lösning är rimlig eftersom det kan bli en lite märklig situation 
för vissa medarbetare som får se ännu mindre av sin avdelningschef, men det skulle 
kunna minska kraven på att samtliga avdelningschefer ska ut och resa till kontorsmöten 
i norr och söder och förenkla rapporteringen till de kontorsansvariga. 

Några informanter hade synpunkter på möjligheterna att följa upp egna projekt 
ekonomiskt. Här tror jag att utbildning om systemet för personer som känner sig osäkra 
skulle vara bra eftersom det också har varit informanter som sakligt berättat hur de har 
möjlighet att följa upp sina uppdrag, vilket jag tolkar som att systemet i sig fungerar. 

Till slut det som kanske är allra viktigast för de frågor jag har tittat på, rutiner och 
policy för en bra informationshantering. Att ansvaret för informationsfrågor, så som jag 
tolkar det, har flyttats från en informationsavdelning till ett informationssekretariat där 
samtliga avdelningschefer deltar innebär att informationsfrågorna har flyttas högre upp i 
organisationen. Det här skulle man också kunna visa i organisationsplanen genom att 
lägga in informationssekretariatet på samma nivå som myndighetsfunktionen. I 
litteraturen framkommer ofta problem med synpunkter som att informationsarbetet bara 
är en kostsam overhead. Henczel skriver till exempel (2001, s. 10) om vikten av att ge 
informationshanteringen ett strategiskt värde. Att informationsfrågorna kommer nära 
ledningen kan göra att de beslut som fattas i informationssekretariatet kan bli lättare att 
genomföra samtidigt som det blir lättare att utforma en informationspolicy i samklang 
med myndighetens övergripande mål och strategier. Jag saknar dock en 
informationspolicy och föreslår att man tar fram en sådan i och med det nya 
verksamhetssystemet. Att det strategidokument man håller på att ta fram, som kallas 
”årsplan för information och kommunikation” bara kommer att handla om extern 
information tycker jag är olyckligt med tanke på den interna informationen. Jag vill inte 
ställa det externa mot det interna, båda delarna är viktiga och därför anser jag att det är 
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viktigt att man längre fram även satsar på att ta fram strategier för den interna 
informationen. Det är förståeligt om de fem personer som arbetar med 
informationsfrågor ibland känner att de hänger lite i luften, efter en omorganisation som 
innebar stora förändringar för deras del. När jag började studera SGI tyckte jag att det 
var lite märkligt att sprida ut informationspersonalen, men när jag har insett att man 
egentligen har flyttat upp informationsfrågorna i organisationen tror jag att det finns 
goda förutsättningar för informationshanteringen, bara man ser till att det som 
diskuteras och beslutas i informationssekretariatet förs ut till de personer i 
infopersonalen som inte deltar där och att infogruppen får igång sina egna 
samordningsmöten. 
 

7.4. Sammanfattning av resultatet 

SGI, som jag har studerat, är en statlig myndighet. Högsta chefen kallas generaldirektör 
och utses av regeringen. Regeringen styr också ytterst verksamheten genom 
regleringsbrevet som innehåller verksamhetens grundläggande mål. Verksamheten är 
till stor del anslagsfinansierad, men den har också andra intäkter bland annat från en 
form av konsulterande verksamhet i det som kallas rådgivning.  

Organisationen har ett huvudkontor, där de flesta av de cirka 85 medarbetarna arbetar, 
och tre regionkontor. För övrigt kännetecknas SGI av individuellt arbetande, 
högutbildade tekniker som stannar länge. Verksamheten vilar på fyra ”ben”: en 
myndighetsfunktion, forskning, rådgivning och kunskapsförmedling  

Regleringsbrevet ligger till grund för verksamhetsplanen som är ett styrdokument för 
SGI och informationsarbetet påverkas även av ett styrdokument för sekretariatet för 
information, kommunikation och marknad (även kallat infosekretariatet). 
Infosekretariatet bemannas av de fem avdelningscheferna, FoU-chefen, 
infosamordnaren och den press- och webbansvarige. Sekretariatets uppgift är bland 
annat att samordna, utreda och ta fram underlag för beslut om inriktning i olika 
informationsfrågor. De slutliga besluten tas av generaldirektören. 

Det för organisationen gemensamma och löpande informationsarbetet utförs av 
infopersonalen som består av fem personer utplacerade i verksamheten på olika 
avdelningar.  

I verksamhetsplanen finns övergripande mål och strategier för organisationen. 
Infosekretariatet ska vara ett stöd för generaldirektören och ledningsgruppen i arbetet 
med strategier för extern och intern information. Infosekretariatet är en relativt ny 
funktion och personerna i sekretariatet har påbörjat arbetet med att ta fram ”årsplan för 
information och kommunikation” som bland annat ska innehålla informationsstrategier. 
För att begränsa arbetet har de dock beslutat att endast titta på extern information till att 
börja med vilket innebär att det inte finns någon intern informationsstrategi och jag har 
inte heller lyckats finna någon informationspolicy. 

Inom organisationen finns en riklig tillgång till olika informationsresurser. Utöver det 
som ses som självklarheter idag som Internet, e-post och telefon har de ett bibliotek med 
en egen databas och personal på plats, ett ärendearkiv med en arkivarie, ett intranät där 
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infopersonalen bland annat lägger ut informationsbladet ”Veckans aktuellt”, en mängd 
möten som vänder sig till olika grupper och möten med olika funktion. De ger ut 
litteratur och rapporter, organiserar kurser och konferenser och slutligen finns 
naturligtvis det informella informationsutbytet i dagliga kontakter. 

Även om tillgången på informationsresurser är riklig har informanterna påpekat ett antal 
brister eller saker som de saknar. Det är intranätet som har en dålig struktur eller 
innehåller material vars aktualitet det kan råda osäkerhet om, enhetliga mallar och 
presentationsmaterial saknas och många medarbetare har upprättat egna varianter, 
någon saknar en e–post policy och flera efterlyser större kunskap om vad kollegorna 
håller på med och vilken kunskap de har. Den administrativa avdelningen efterlyser 
information i god tid när någon vill ha hjälp därifrån, regionkontoren kan sakna 
avdelningschefernas närvaro och information om ekonomi med mera och några 
informanter upplever slutligen att ekonomisystemet är krångligt att använda. 
 

7.5. Sammanfattning av analys och diskussion 

Möjligheten att få studera en statlig myndighet som har funnits i många årtionden har 
visat att de fördomar som eventuellt har funnits om att man där skulle leva i en statisk 
och oföränderlig värld, där alla rutiner sedan lång tid tillbaka fastslagits och inarbetats 
inte stämmer med verkligheten.  

Mina viktigaste frågor har gällt informationspolicy och informationsstrategier på det 
interna området och hur de förhåller sig till verkligheten. En besvärande omständighet 
är att jag inte har hittat någon uttalad informationspolicy, men informationsfrågor kan 
ändå relateras till övergripande mål och strategier och om det funnits en 
informationspolicy för den aktuella organisationen ser jag framför mig en policy som på 
det interna området handlar om samarbete och spetskompetens. När jag genomförde 
intervjuerna på försommaren 2007 hade man ännu inga informationsstrategier, men ett 
beslut på att utveckla sådana för det externa informationsarbetet. Jag har i det här 
arbetet intresserat mig för den interna informationen och hyser förhoppningar att 
informationssekretariatet beslutar att arbeta fram interna informationsstrategier när de 
externa tagits fram. 

Rollfördelningen i informationsfrågor och informationens placering i organisationen är 
otydlig både i organisationsplanen och i verksamhetsplanen. Mitt förslag är att man 
lyfter fram informationssekretariatet i organisationsplanen med en placering i nivå med 
myndighetsfunktionen. Ett sådant förfarande ändrar inte så mycket i organisationen då 
jag upplever att informationssekretariatet i praktiken redan återfinns på den platsen 
organisatoriskt, men det tydliggör att information är viktigt och något som man satsar 
på, även om huvudsyftet med verksamheten är av teknisk art. I verksamhetsplanen 
skulle man kunna förtydliga vad man menar med det löpande informationsarbetet och 
hur infopersonalen respektive den administrativa avdelningen förhåller sig till det 
arbetet i relation till varandra. Jag misstänker att det här är bitar som också faller på 
plats längre fram när informationens plats i den nya organisationen inarbetats praktiskt.  

Det framstår tydligt att myndigheten är en kunskapsorganisation, med hög kompetens 
och utbildningsnivå hos medarbetarna. Det är viktigt att man tar tillvara på all den 
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kunskapen, att medarbetarna delar med sig av den till varandra och att det finns bra 
rutiner så att de som närmar sig pensionsåldern kan överföra sin kunskap till de yngre. 
Att det borde finnas förutsättningar för denna kunskapsöverföring framgår av 
medarbetarnas åldersfördelning med en relativt stor grupp i åldern 30 till 45 år. 

I dag påverkas organisationens informationsarbete starkt av en förändringsprocess. Man 
planerar att låta sig certifieras på miljö och kvalitetsområdet och bygger upp ett nytt 
verksamhetssystem i samband med det. Samtidigt har det genomförts arbete med en ny 
extern hemsida och ett nytt intranät skall införas.  

Vid kartläggningen av informationsflöden i organisationen har jag bland annat 
tydliggjort att informationsutbytet mellan avdelningarna inte är riktigt så stort som 
många skulle önska sig. Bristen på dialog mellan olika enheter visar sig bland annat i att 
avdelningen för administration och IT kan uppleva att de får information för sent om 
saker de förväntas hjälpa till med och att regionkontoren kan uppleva en bristande 
kommunikation med huvudkontoret och avdelningscheferna. Andra brister som 
framkommit i intervjuerna är att det saknas enhetliga mallar och en kunskap om vad 
kollegorna arbetar med. E-posten kan bli en stressfaktor för en del och bland 
infopersonalen har det funnits en känsla av att hänga i luften efter senaste 
omorganisationen. 

 

7.6. Slutsatser 

När jag tog de första kontakterna med SGI hade jag inte kunnat föreställa mig att arbetet 
med informationsfrågor skulle vara så aktuellt som det visade sig vara med nytt 
verksamhetssystem, certifiering, ny extern hemsida och ett nytt intranät. Betyder det att 
jag har lyckat besvara mina forskningsfrågor? 

Den första underfrågan handlar om hur informationshanteringen relaterar till 
organisationens övergripande mål och strategier. Eftersom mycket i dessa övergripande 
delar handlar om samarbete, att sammanföra kunskap, utveckla kunskap och att 
förmedla spetskompetens bör också informationshanteringen stödja de delarna i arbetet 
vilket också många av de tillgängliga informationskanalerna gör. Det finns bland annat 
olika mötesformer, kanske främst det man kallar MiniInfo, där man försöker förmedla 
information mellan medarbetarna och geoforum där medarbetare kan dela kunskap 
inom ett bestämt område. Det finns också en medvetenhet om vikten att överföra 
kunskap från äldre som närmar sig pensionsåldern till yngre medarbetare även om jag 
inte har lyckats se hur man konkret arbetar med det. Vid första anblicken kan man tycka 
att det individuella arbete som sker i enskilda arbetsrum där var och en sköter sina egna 
arbetsuppgifter motarbetar de övergripande målen, men eftersom målen också 
innehåller delar som att ta fram ny kunskap och utveckla spetskompetens tänker jag att 
det måste finnas möjligheter till koncentration och tänkande i lugn enskildhet. När 
avancerade frågor ska lösas är det bra både att kunna bolla tankar och idéer med andra 
och att kunna arbeta enskilt i lugn och ro. Kanske en omodern tanke men jag vill påstå 
att även cellkontoret kan vara en tillgång när informationshanteringen ska leva upp till 
de övergripande målsättningarna, men jag anser att man ska försöka utveckla 
samarbetsformerna för kunskapsutbyte, men inte bryta upp möjligheten att tänka och 
producera enskilt. På så sätt främjar även enskildhet målen bara man ser till att 
resultaten inte stannar på kammaren. 
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Nästa underfråga lyder: Vilken informationspolicy utvecklar organisationen? Den 
frågan kan vara lite svår att besvara eftersom jag inte har lyckats hitta någon 
informationspolicy. På ett sätt kan man ändå säga att organisationen lever efter en 
informationspolicy, även om det inte finns någon nedtecknad. Med det menar jag att 
rutiner kan utvecklas i praktiken som om man följde en policy. I det här fallet kan den 
stora tillgången till olika informationsresurser ses som ett tecken på att verksamheten 
utformats efter ett antal ledord såsom samarbete, kunskapsdelning och 
kunskapsutveckling. Och även om man inte alltid når ända fram när det gäller 
samarbete och kunskapsdelning så finns ambitionerna och viljan, åtminstone enligt det 
som sagts i intervjuerna. 

Den tredje underfrågan vänder sig till användarna och hur de uppfattar att 
informationshanteringen fungerar. Eftersom ingen individ är den andra lik går det inte 
att med ett par korta ord säga att det är på det ena eller andra sättet, men några åsikter 
återkommer flera gånger och kan betraktas som en del i svaret. Medarbetarna uppfattas 
som fokuserade och intresserade av sitt arbete, men också som hjälpsamma kollegor om 
någon frågar om något. De som har arbetat länge i organisationen, arbetar med 
information eller har någon form av chefsbefattning tycker att de hittar den information 
de behöver och vet vem de ska fråga, men några känner en oro för att nyanställda kan 
ha svårare att hitta. Runt intranätet finns det många negativa synpunkter, både att det är 
svårt att hitta i, att det innehåller inaktuella saker men också att medarbetarna borde lära 
sig att använda det mera. Samtidigt finns det synpunkter på vad ett bra intranät skulle 
kunna innehålla och en stark tro på det nya som ska komma och att det ska bli mycket 
bättre. En del medarbetare vill ha mera information om vad andra arbetar med och vilka 
speciella kompetenser olika personer har. 

Hur hjälper då underfrågorna mig att besvara huvudfrågan: Hur förhåller sig den 
undersökta organisationen till sina interna informationsresurser? Jag upplever att det 
finns en stor medvetenhet om informationsfrågor hos de personer jag har samtalat med. 
De arbetar aktivt med informationsfrågorna och med förbättringar i de delar som 
upplevs fungera mindre bra. För att tydliggöra informationens placering i 
organisationen föreslår jag att de för in informationssekretariatet i organisationsplanen 
med en placering i nivå med myndighetsfunktionen. Vad jag kan sakna är också en 
tydligare koppling mellan organisationens övergripande mål och strategier och 
informationsarbetet. En tydlig informationspolicy, även på det interna planet, och en 
informationsstrategi i linje med den övergripande inriktningen kunde ha varit bra att ha 
innan det stora förändringsarbetet på informationsområdet inleddes för att peka ut 
riktningen på arbetet. Samtidigt finns mycket erfarenhet i organisationen och genom att 
tillsätta arbetsgrupper för arbetet med ett nytt verksamhetssystem arbetar man för att 
fånga upp personalens erfarenheter och synpunkter. Eftersom det finns en stor 
kompetens och erfarenhet i organisationen och medarbetare som genom sitt arbete och 
genom att läsa de övergripande strategidokumenten får kunskap om vart de är på väg 
påstår jag inte att slutresultatet i det pågående förändringsarbetet skulle ha blivit bättre 
med de policy- och strategidokument som jag efterlyser bara att de kunde ha varit ett 
hjälpmedel på vägen. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera den interna informationen i en 
kunskapsorganisation och i vilken grad informationsarbetet sammankopplas med 
organisationens övergripande mål. Jag har valt följande frågeställning för mitt arbete: 

Hur förhåller sig den undersökta organisationen till sina interna informationsresurser? 

… med de tre underordnade frågorna: 

Hur relaterar informationshanteringen till organisationens övergripande mål och 
strategier? 

Vilken informationspolicy utvecklar organisationen? 

Hur upplever organisationens medarbetare att informationshanteringen fungerar? 

Fokus ligger på hantering och förmedling av information som tillkommit med ett internt 
syfte. Hanteringen av intern information påverkas av både informationspolicy, 
informationsstrategi, intern kommunikation och organisationskultur. Valet att titta på 
dessa omfattande områden har känts viktigt för att få en större förståelse för 
organisationens verksamhet.  

En modell för integrerad planering av informationsresurser, formulerad av Jo Bryson, 
har varit mitt praktiska instrument och jag valde att använda mig av kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. De tio informanterna var i huvudsak nyckelpersoner med 
intresse för och kunskap om den interna informationen. Först gjorde jag två besök på 
plats för att samla in bakgrundsinformation. Därefter genomfördes och transkriberades 
intervjuerna. Under analysen formulerade jag femton teman under vilka delar av 
intervjumaterialet insorterades, för att lyfta fram mönster och upprepningar.  

Statens geotekniska institut (SGI) är en statlig myndighet. Regeringen styr ytterst 
verksamheten genom regleringsbrevet som innehåller verksamhetens grundläggande 
mål. Regleringsbrevet ligger till grund för den interna verksamhetsplanen. Ett 
infosekretariat har bland annat till uppgift att samordna, utreda och ta fram underlag för 
generaldirektörens beslut om inriktning i informationsfrågor.  Det gemensamma, 
löpande informationsarbetet utförs av infopersonalen, fem personer som arbetar på olika 
avdelningar. Infosekretariatet har påbörjat arbetet med att ta fram ”årsplan för 
information och kommunikation” som bland annat ska innehålla informationsstrategier. 
De har beslutat att inledningsvis titta på extern information vilket innebär att det inte 
finns någon intern informationsstrategi. 

Arbetet med informationsfrågor inom SGI visade sig vara mycket aktuellt med nytt 
verksamhetssystem, certifiering, ny extern hemsida och ett nytt intranät. SGI:s 
informationsresurser består av Internet, e-post, telefon, ett bibliotek, ett ärendearkiv, ett 
intranät och en mängd möten med olika funktioner. SGI ger även ut litteratur och 
rapporter, organiserar kurser och konferenser.  

Bland brister som framkommit sägs intranätet ha en dålig struktur eller innehålla 
material där det ibland finns en osäkerhet om aktualiteten. Enhetliga mallar och 
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presentationsmaterial saknas och e-posten är en stressfaktor för en del. Flera 
informanter efterlyser större kunskap om vad kollegorna gör och vilken specialkunskap 
de har. Administrativa avdelningen önskar tidigare information när någon vill ha hjälp 
av dem, regionkontor kan sakna information om ekonomi och avdelningschefernas 
närvaro. Några personer upplever slutligen att ekonomisystemet är krångligt att 
använda. 

Rollfördelningen i informationsfrågor och informationens placering i organisationen är 
otydlig både i organisationsplanen och i verksamhetsplanen. Jag föreslår att man lyfter 
fram informationssekretariatet i organisationsplanen med en placering i nivå med 
myndighetsfunktionen eftersom jag upplever att informationssekretariatet i praktiken 
redan återfinns där. Detta skulle tydliggöra att information är viktigt för SGI. 

Det är viktigt att tillvarata medarbetarnas höga kompetens och utbildningsnivå, att de 
delar med sig av den till varandra och att det finns bra rutiner så att de som närmar sig 
pensionsåldern kan överföra sin kunskap till de yngre. Det borde finnas förutsättningar 
för detta med ett relativt stort antal medarbetare i åldern 30 till 45 år. 

Svaren på uppsatsens frågeställningar blir att informationsarbetet och tillgängliga 
informationskanaler till stor del stödjer organisationens övergripande mål och strategier 
om samarbete, att sammanföra kunskap, utveckla kunskap och att förmedla 
spetskompetens, även om det finns brister. Till och med cellkontoren kan stödja målet 
att utveckla ny kunskap med möjligheter till enskilt arbete, bara man utvecklar 
samarbetsformerna för kunskapsutbyte och möjligheterna att bolla idéer med andra. Jag 
har inte lyckats hitta någon nedtecknad informationspolicy, däremot kan den stora 
tillgången på olika mötesformer och andra informationsresurser uppfattas som ett 
tecken på att verksamheten utformats efter ett antal ledord såsom samarbete, 
kunskapsdelning och kunskapsutveckling. Även om man inte alltid når ända fram när 
det gäller samarbete och kunskapsdelning så finns ambitionerna och viljan enligt 
informanternas utsagor. På den sista underfrågan blir svaret att användarnas syn på 
informationshanteringen varierar, men några åsikter återkommer. Medarbetarna 
uppfattas som fokuserade och intresserade av sitt arbete, men också hjälpsamma när 
någon vill ha hjälp. Huvuddelen av informanterna hittar den information de behöver och 
vet vem de ska fråga, men några känner en oro för att nyanställda kan ha svårare att 
hitta. Det finns det många negativa synpunkter om dagens intranät, men också stora 
förhoppningar beträffande det nya. En del medarbetare vill också ha mera information 
om vad andra arbetar med och vilka speciella kompetenser olika personer har. 

Huvudfrågan hur SGI förhåller sig till sina interna informationsresurser kan besvaras 
med att det finns en stor medvetenhet om informationsfrågor hos de personer jag har 
intervjuat och ett aktivt arbete med de delar som upplevs fungera mindre bra. 
Organisationen har förutsättningar för att leva upp till sina övergripande mål och 
strategier i ett rikligt utbud av informationsresurser, men jag saknar en tydligare 
koppling mellan målen och informationsarbetet. En tydlig informationspolicy, även på 
det interna planet, och en informationsstrategi i linje med den övergripande inriktningen 
kunde ha varit en tillgång för att peka ut riktningen innan det stora förändringsarbetet på 
informationsområdet inleddes. Samtidigt har jag inte belägg att påstå att slutresultatet i 
de pågående förändringarna skulle ha blivit bättre med policy- och strategidokument, 
bara att de kunde ha varit ett bra hjälpmedel. 
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E-brev till informanter: 

Linköping den ..... 2007 
 
Hej! 
Jag studerar på bibliotekshögskolan i Borås och håller på med min magisteruppsats där 
jag studerar intern information inom SGI.  
Den information jag inriktar mig på är främst den formella, som rör organisationen och 
de anställdas arbetsuppgifter, informationsbehov och hantering. Jag har kommit överens 
med Nnn Nnnn om att få intervjua ett antal personer inom SGI och undrar därför om du 
skulle vilja ställa upp. 
Min förhoppning är att intervjuerna skall vara genomförda i slutet av maj månad och 
tidpunkten kan anpassas så att den passar dig, men gärna en förmiddagstid om det går 
bra. 
Varje person kommer att intervjuas vid ett tillfälle under max 60 min. och du kommer 
att få vara anonym. 
Svara gärna med en tid som passar dig på min e-post S043281@utb.hb.se, alternativt 
återkommer jag via telefon. 
Tack på förhand! 
Anita Bohlin 

 

 

 

Kommentar som inte ingick i brevet: Tidpunkten ”maj månad” ändrades i brev som  
 skickades ut senare till en text om att jag ville utföra intervjuerna före semestern,  
 punkter i brevet ovan ersätter datum som varierade och myndighetens namn och  
 Nnn Nnnn ersätter namnet på min kontaktperson i organisationen. 
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Intervjuguide: 

Introduktion:  

Bandupptagning  –  Utskrift för att se att jag uppfattat rätt  –  Konfidentialitet 

Presentation  –  Namn, huvudsakliga arbetsuppgifter  –  Anställningstid 

Organisationskultur:  

Arbetsplatsen (allmänt) –  Skillnad mot andra organisationer du arbetat i (pos/neg).  

Bra/dåligt med att arbeta här.  

Beskriv interna möten, funktion? hur de fungerar.  

Förhållandet mellan anställda och ledning  –  mellan avdelningar. Umgängestonen.  

Grupper som ”sticker ut”, avdelningar, yrkesgrupper, på vilket sätt, positivt/negativt. 

Informationsbehov:  

När kan man behöva information om något?  (Lösa arbetsuppgifter/ info om mål o  
 resultat/ annat) 

Vad kan påverka vilka behov man upplever?    (Nya el. återkommande problem/ vanor/  
 personlighet/ tillgänglighet i omgivning/  
 påverkan av andra) 

Dina behov: 

Svårigheter att formulera vad du behöver? –  Säker på vad du vill ha   

Beskriv om det går att få tag i information som krävs för att utföra jobbet.  
 (Hur/ Var/ Lätt/ Svårt)  

Händer det att du samlar på dig för mycket information?  (När/ Varför) 

Misslyckas du någon gång att få tag i det du behöver eller lägger ner sökningen av 
andra skäl?  (tid/ kostnad).  

Hur löser du uppgiften då?  

Vilken typ av information saknar du? Vet du om den finns i organisationen? 

Andras behov:  
Har du en uppfattning om infobehov hos personer med andra arbetsuppgifter?  

Informationsstruktur (sökning och användning):  

Ditt informationsarbete: 

Vet du var du ska söka när du behöver information om något?             
                                                         I det dagliga arbetet/ om organisationen resultat, mål etc) 

Hur börjar du söka information? Vilka källor?  

Vem frågar du om du vill veta något? Kan det leda vidare till andra ställen att söka på? 
Ge exempel. 
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Hittar du det du behöver för arbetsuppgifter/beslut etc  –  Måste det arbetas om 
/förkastas –  Är informationen aktuell? Vad anv. info till? 

Vem får du den bästa informationen av i olika frågor?    (kollega/ chef/ intranät/ tidningar/ 
”på stan”) 

Informationen i organisationen: 

Finns det klart och tydligt uttalat i org. hur information lagras / förmedlas / söks? 
Efterlevs det? 

Lätt/svårt att använda systemen. Vad skulle kunna bli bättre?  

Mängden tillgänglig information i olika frågor. (lagom/ för mycket information/ för lite) 

Blir det prat och diskussioner när det finns för lite information? (ryktesspridning) 

Uppfattar du att information kommer fram till rätt personer? 

Kan det finnas en vilja hålla på sitt. Eventuell rädsla uttrycka sig öppet?  

Kommer informationen fram tillräckligt snabbt? Försvinner något på vägen? Vad kan 
bli bättre? 

Din informationsförmedling: 

Beskriv om du förmedlar information till andra, hur? Kan du förmedla information 
genom samma system som du hämtar information genom?  

Avslut:  

Något annat du tänkt på 

Tack för att du tog dig tid/ställde upp. 

 


