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Abstract:	   	  The	  purpose	  of	  this	  Bachelor’s	  thesis	  was	  to	  examine	  the	  

internal	  information	  management	  at	  BoråsBorås	  TME	  AB	  via	  a	  
case	  study.	  In	  order	  to	  achieve	  this	  purpose	  an	  Information	  
Audit	  was	  conducted.	  The	  theoretical	  framework	  or	  model	  for	  
the	  audit	  was	  that	  of	  Buchanan	  and	  Gibb.	  Data	  for	  the	  study	  
was	  collected	  using	  focus	  group	  interviews	  and	  policy	  
documents.	  The	  interviews	  were	  analyzed	  with	  the	  help	  of	  
qualitative	  content	  analysis.	  The	  theoretical	  model	  of	  Choo’s	  
Information	  management	  cycle	  was	  used	  to	  further	  describe	  
the	  organizations	  internal	  information	  management.	  	  

	  
The	  results	  show	  a	  lack	  of	  predetermined	  routines	  and	  policies	  
regarding	  information	  management	  and	  the	  use	  of	  information	  
resources.	  Furthermore,	  the	  unit	  K:	  ,	  Facebook	  	  and	  the	  weekly	  
Thursday	  staff	  meeting	  were	  identified	  as	  the	  three	  most	  
important	  resources	  for	  internal	  information	  management.	  In	  
accordance	  with	  the	  information	  audit	  an	  organization	  
description	  was	  completed	  using	  policy	  documents.	  The	  author	  
also	  presents	  four	  suggestions	  for	  action	  plans	  with	  the	  help	  of	  
the	  results	  of	  the	  content	  analysis.	  

	  
The	  study	  revealed	  that	  the	  internal	  information	  management	  
was	  rather	  good.	  This	  was	  due	  to	  the	  rather	  small	  size	  of	  the	  
organization	  and	  that	  the	  staff	  had	  a	  well	  functioning	  
cooperation.	  This	  cooperation	  is	  described	  as	  somewhat	  
problematic	  as	  friction	  between	  some	  departments	  was	  
identified.	  	  	  	  	  

 
 
Nyckelord:  Information Audit, Informationsgranskning, Information 

management, Informationshantering, Informationsresurser 
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1. Inledning 
	  
Vad jag önskar undersöka i mitt examensarbete på kandidatnivå är en tanke som är baserad på 
en erfarenhet jag fick redan innan jag startade min utbildning vid Borås Högskola och 
Bibliotekarieprogrammet. Jag har tidigare arbetat som produktspecialist på en kundtjänst. Min 
tjänst där krävde bland annat att jag skulle förmedla information om nya tjänster, rutiner och 
informationsplattformer till de övriga anställda. Här föddes mitt intresse för 
informationsspridning och informationshantering.  
 
När en praktikplats för auskultation skulle väljas valde jag att göra fältstudier på BoråsBorås 
TME AB, ett kommunalt och näringslivsägt företag. Företaget är en sammanslagning av 
Turism, Möten och Evenemang (TME) med uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka 
för Borås Stad. Redan vid mitt första möte med turistbyråchef och VD för företaget fick jag 
veta om deras oro för att den interna informationshanteringen var oerhört ineffektiv och att 
dem behövde hjälp att effektivisera detta. Eftersom Borås Högskola profilerar sig som ett 
lärosäte med ”vetenskap för profession” såg jag omgående en möjlighet till ett intressant och 
relevant examensarbete. 
 
1.1 Disposition 
 
I detta, det inledande kapitlet, presenteras studiens grund. Det innebär att 
problemformulering, syfte, frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Kapitel 2 
introducerar flera av de begrepp som använts i studien och hur dessa har definierats. Vidare 
erbjuds en introduktion till det ämne, information management (IM), som studien faller inom. 
En generell beskrivning av Information Audit (IA) presenteras även tillsammans med tidigare 
studier som använt sig av metoden. Kapitel 3 presenterar Choos (2002) teoretiska modell för 
informationshanteringsprocessen samt Buchanan och Gibbs (1998) modell för genomförande 
av en IA. Den senare är den modell som använts i detta examensarbete. Kapitel 4 består av en 
presentation av de vetenskapliga metoder som använts i studien. I detta kapitel beskrivs hur 
Buchanan och Gibbs (1998) modell har använts i studien. I kapitel 5 presenteras resultaten 
utav den undersökning som skett på BoråsBorås TME AB. Dessa är bland annat en 
organisationsbeskrivning, resultat av innehållsanalys av intervjudata och en analys genomförd 
med hjälp av Choos (2002) modell samt förslag på handlingsplaner. I kapitel 6 redovisas en 
diskussion i två avsnitt; diskussion kring resultatet och en kritisk utvärdering av metoderna 
som använts. Kapitlet avslutas med de slutsatser som jag gjort. 
   
1.2 Problemformulering 
 
Vid företaget BoråsBorås TME AB används idag enheten K: som intern informationsresurs. 
Där sparar, flyttar och söker medarbetarna efter intern information. Denna informationsresurs 
är en del av organisationens informationshanteringsprocess. Är det så att denna process 
skapar problem för de anställda att hantera intern information på ett effektivt och systematiskt 
sätt? Eftersom företaget består av tre olika avdelningar (TME) som till viss del måste 
samarbeta krävs att information ska vara tillgänglig på ett systematiskt sätt. Skulle företagets 
informationshantering kunna förbättras med hjälp av en granskningsprocess i enlighet med 
Information Audit (IA)? Skulle resultatet av denna audit kunna skapa en bild av företagets 
informationsresurser, informationsanvändning och flöden? Forskning menar att en IA ska 
kunna användas för att ge rekommendationer kring hur en organisation ska hantera och 
förbättra sin informationshantering. En sådan teoretisk modell är Buchanan och Gibbs (1998) 
beskrivning av IA. 
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1.3 Syfte  
	  
Syftet är att beskriva och analysera den interna informationshanteringen inom företaget 
BoråsBorås TME AB och dess tre olika affärsområden med hjälp av Information Audit som 
teoretisk ram.   
 
1.4 Frågeställningar 
	  
Följande forskningsfrågor har väglett studien: 
 

• Vilka förutsättningar är centrala för att medarbetarna på BoråsBorås TME AB ska 
kunna spara och dela intern information?   

• Vilka förutsättningar är centrala för att medarbetarna ska kunna återfinna intern 
information? 

• Vilka förutsättningar är centrala för att medarbetarna ska kunna använda intern 
information? 

• Vilka informationsresurser identifierar medarbetarna och hur upplevs de?  
• På vilket sätt kan resultaten genererade via Buchanan och Gibbs (1998) IA-modell 

bidra till att beskriva, analysera och påverka informationshanteringen inom en 
organisation eller företag? 

 
1.5 Avgränsningar 
 
På grund av att tidsperioden för studien är relativt kort har intern information valts som grund 
för uppsatsen. Motivet är dels därför att det är där ledningen har uttryckt att det finns en 
problematik men också därför att en heltäckande studie av det både interna och externa 
informationsflödet inte skulle kunna genomföras inom den satta tidsramen. Studiens 
definition av intern information är den som Höglund och Persson (1985) presenterar. 
Författarna beskriver informationsutbud i olika indelningsgrunder. De grunder som anses 
relevanta för denna studie är främst interna informationskällor men även formella respektive 
informella informationskällor. 
 
Skillnaden mellan formella och informella informationskällor är att formella 
informationskällor avser främst tryckt material och att informella informationskällor oftast 
avser muntlig information uttryckt av medarbetare inom företaget (Höglund & Persson 1985, 
s. 45f.). Min studie syftar till att avgränsa sig emot främst formella informationskällor men att 
tro att informella källor helt ska kunna exkluderas anser jag vara dumdristigt då människor 
som är aktiva inom en organisation till viss del kommer att studeras.  
 
 
2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
 
Detta kapitel presenterar vissa av de begrepp som anses centrala i denna studie. Vidare 
redogörs för uppkomsten av Information Management (IM) samt dess plats i en modern 
organisation. Slutligen presenteras IA som metod och teori översiktligt tillsammans med olika 
typer av studier som samtliga använt någon form av IA. 
 
2.1 Intern information 
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Höglund och Persson (1985) skriver att en informationskälla kan vara extern eller intern. 
Interna informationskällor är information skapad inom organisationen eller företaget. Det kan 
röra sig om interna rapporter, PM, sammanträden men även samtal med kollegor. Externa 
informationskällor avser information skapad utanför organisationen och ligger utanför denna 
studies syfte. Det är viktigt att lyfta fram att Höglund och Perssons bok är utgiven ett flertal år 
tillbaka och att det i och med datorisering och annan teknologisk utveckling tillkommit andra 
former av interna informationskällor men jag anser att definitionen är användbar i denna 
studie.  
 
2.2 Informationsresurser  
 
Detta examensarbete använder sig utav Buchanan och Gibbs (1998) definition av vad en 
informationsresurs är. Enligt författarna (1998, s. 31) är en informationsresurs en resurs som 
underlättar förvärvande, skapande, lagrande, bearbetande och tillhandahållande av 
information. Informationen ska vara av sådan karaktär att den skapar kunskap eller annan 
nytta för en organisations mål och syfte. Vid presentation och användande av Choos (2002) 
modell för informationshanteringsprocessen används begreppen informationsprodukter och 
tjänster. Dessa är i detta examensarbete synonyma med begreppet informationsresurser. 
 
2.3 Organisationskultur 
 
Begreppet organisationskultur är framträdande i denna studie. Men vad innebär begreppet? 
Det finns en rad olika definitioner för begreppet. I denna studie har en bred definition använts, 
nämligen: Organisationskultur innebär en uppsättning delade mentala antaganden som guidar 
medarbetares tolkningar och handlingar. Dessa bestämmer på vilket sätt en situation ska 
hanteras inom organisationen (Ravasi & Schultz 2006, s. 437).  
 
2.4 Information management  
 
Begreppet Information Management uppkom under början av 80-talet enligt Macevičiūtė och 
Wilson (2002). Författarna beskriver en period då idén om att information kan vara en 
tillgång och resurs föddes. Tanken att se information som en resurs innebar enligt dem att 
organisationer och företag kom att fokusera på kostnader för att skaffa, spara, förändra och 
använda information. Vidare menar författarna att Information Management (IM) ur ett 
forskningsperspektiv kom att innebära fyra nya insikter, liknande ett paradigmskifte.  
 
(1) De ekonomiska aspekterna av information kom att ta en central plats inom ekonomi på ett 
sätt de tidigare inte gjort. (2) Större fokus riktades mot innehållet i informationsdatabaser. Det 
togs nu större hänsyn till att information som skapades inom en organisation eller företag var 
text och inte bara siffror. Detta ledde i sin tur till att informationssystem och 
informationsåtervinning fick mer uppmärksamhet. (3) I och med att informationsdatabaser 
kom att ses ur ett nytt perspektiv förändrades även sättet på vilket databaser utformades. 
Användaren var nu den som det skulle utformas ett system kring, istället för som tidigare 
skaparen av information. Slutligen (4) fick begrepp så som informationspolicy och 
informationsstrategier fäste och började nu användas av organisationer och företag 
(Macevičiūtė & Wilson 2002).      
 
Sedan uppkomsten av begreppet IM har det kommit att utvecklas och förändras. IM anses 
relevant för organisationer då information som förvaltas och bearbetas systematisk bidrar till 



	   8	  

en organisations utveckling och värde (Buchanan & Gibb 2007, s. 162). Efter att ha studerat 
tidigare forskning och litteratur inom ämnet tolkar jag denna utveckling som att begreppet IA 
har framsprungit ur IM. Enligt Botha och Boon (2003, s. 26) är en IA ett viktigt verktyg som 
kan bidra till att förbättra en organisations IM. Detta menar författarna beror på att IA bidrar 
med en detaljerad beskrivning av en organisations informationsmiljö och hur en organisation 
fungerar (ibid, s. 26). 
 
2.5 Information Audit 
 
Begreppet IA är svårt att översätta till en användbar svensk motsvarighet. Audit översatt till 
svenska språket avser revison eller granskning. I denna uppsats kommer därför engelskans 
Information Audit eller förkortningen IA användas. Enligt Orna (1999, s. 69) kom begreppet 
IA att användas i början av åttiotalet men att det dröjde till nittiotalet innan organisationer 
började använda sig av begreppet och metoden för att maximera sina verksamheter.  
 
Det finns flera andra typer av audits. Syftet, oavsett vilken typ av audit det än gäller, är enligt 
Botha och Boon att diagnostisera; att upptäcka, undersöka, verifiera och kontrollera processer 
och/eller resurser inom en organisation (2003, s. 24). 
 
Botha och Boon (2003, s. 23) refererar till St Clair (1995) och menar att det huvudsakliga 
syftet med en IA är att identifiera användares informationsbehov samt att klargöra hur dessa 
behov bemöts inom en organisation. Författarna menar även att det inte finns några 
standardiserade regler likt de som används vid ekonomisk revision. I sin avhandling refererar 
Botha (2000, s. 51) till forskare inom ämnet (t.ex. Haynes 1995; Underwood 1994; Hall 1996) 
som samtliga hävdar att IA:s syfte är att en organisation ska kunna förbättras genom att 
användarnas behov möts av de informationssystem som finns.  
 
Buchanan och Gibb (1998, s. 34) identifierar det huvudsakliga syftet med en IA i två punkter. 
Dessa är: att identifiera en organisations informationsresurser och att identifiera en 
organisations informationsbehov. 
 
Vidare presenteras sju ytterligare punkter som djupare förklarar vad syftet med en IA kan 
vara: 
 

• Att identifiera informationsresursers kostnader och fördelar  
• Att identifiera möjligheter att använda informationsresurser som strategiska 

konkurrensfördelar 
• Att integrera IT investeringar med strategiska affärsinitiativ  
• Att identifiera informationsflöden och processer 
• Att utveckla en integrerad informationspolicy 
• Att uppmärksamma vikten av IRM (information resource management) och 

ledningens roll i denna 
• Att bevaka och utvärdera om informationsrelaterade standarder, lagstiftning och 

policys överensstämmer  
(Buchanan & Gibb 1998, s. 34f.) 

 
Ovan nämnda punkter är enligt författarna ideala men ger en tydlig bild av vad en IA kan 
syfta till.  
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Trots dessa konkreta syften och mål med metoden finns det enligt Botha och Boon (2003) 
ingen förutbestämd metodologi rörande hur en IA ska genomföras. Buchanan och Gibbs 
(2007) framhåller även samma problem men menar att denna problematik öppnar för 
möjligheten att anpassa metoden efter den aktuella studiens objekt eller organisation.  
 
2.6 Studier vilka tillämpat Information Audit 
 
Botha och Boon (2003, s. 37) påpekar i sin teoretiska artikel som beskriver olika IA-modeller 
att fler studier behövs, där dessa metoder används. Andén (2008, s.16) anser att detta kan 
beror på att IA ofta utförs internt inom en organisation eller företag och därför aldrig 
publicerats.  
 
Botha och Boons kritik har Buchanan och Gibb tagit på största möjliga allvar och presenterar 
i en artikel fem fallstudier som samtliga genomfört IA (2008b). Två av studierna är 
genomförda av forskarna själva och tre stycken under deras övervaknande. En av studierna 
Buchanan och Gibb presenterar genomfördes på en universitetsinstitution där nya riktlinjer 
gällande förbättring av befintliga informationsresurser skulle följas (2008b, s. 151). Den 
genomfördes med forskarna själva som auditors. Studien använde sig av Buchanan och Gibbs 
(1998) IA modell. Av modellens fem steg användes endast fyra, då ledningen saknade 
användning för ett utav stegen, steg 4 – räkenskap. Resultatet av studien visade bland annat 
uppdaterade strategiska mål, en mängd informationsflödesdiagram och rekommendationer 
(Buchanan & Gibb 2008b). Bland annat rekommenderades institutionen att etablera en 
informationspolicy, genomföra en analys för att rationalisera och underhålla administrativa 
databaser och informationssystem samt att etablera ett intranet eller motsvarande 
informationssystem (ibid., s. 154).  
 
Buchanan och Gibbs (2008b) rapporterar att en studie som använts sig av Buchanan och 
Gibb’s IA modell genomfördes vid en nyskapad icke-vetenskaplig avdelning på ett 
universitet. Den genomfördes av nyexaminerade IM studenter under övervakning av 
Buchanan och Gibb. Fokus låg på att skapa samarbete, förbättra kommunikation och 
informationsflödet inom den nyskapade avdelningen. Detta uppfylldes med hjälp av 
informationskartläggning inom avdelningens huvudprocesser. Likt tidigare studier valdes 
även här steg 4 - räkenskap bort. Stor fokus lades på steg 1, det vill säga främjande och på att 
medarbetarnas involvering skulle prioriteras. Studien genomfördes med hjälp av 
djupintervjuer följt av en enkät samt analys av styrdokument. Slutsatsen presenterades i en 
intern rapport som inkluderade organisatoriska processmodeller, processbeskrivningar, 
processbaserade informationsflödes modeller och de viktigaste informationsresurserna samt 
rekommendationer (Buchanan & Gibb 2008, s. 148f.). Vilka rekommendationer som gjordes 
framgår inte.     
 
Jones (2005) presenterar en IA studie genomförd vid Hobarts kommunfullmäktige i 
Australien. Auditen genomfördes av ett team där Jones, som var företagsbibliotekarie på 
kommunfullmäktige, var projektledare. Det framgår inte hur många som ingick i 
projektteamet men kommunfullmäktige i Hobart har mindre än 700 anställda (Jones 2005, s. 
399). Projektet var planlagt till ett år men pågick under en treårsperiod (Jones 2005, s. 406). 
Studiens omfattning avsåg information och tjänster kopplade till riskhantering inom 
kommunfullmäktige och hur dess anställda hanterade informationen kring detta. Choos 
(2002) sex IM aktiviteter testades mot Orna (1999) och Henczels (2001) IA metodologi. Detta 
resulterade i en handlingsplan i fem steg (2005, s. 401). Henczel bistod även projektet 
personligen via telefon och e-mail. De anställda som arbetade inom avdelningar som på något 
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sätt berörde riskhantering fick besvara ett frågeformulär med fyra frågor. Det framgår inte hur 
många deltagare som besvarade frågeformuläret. Studiens utfall blev sex tabeller med bland 
annat vilka informationsresurser som ansågs viktigast, vilken information deltagarna behövde. 
Utifrån dessa gjordes bland annat granskningar och utvärderingar av informationsresurser 
som av deltagarna ansåg viktiga. Förslag på förbättringar gällande interna databasers design 
granskades av relevanta avdelningar inom organisationen (ibid., s. 404ff.). Trots dessa resultat 
menade Jones (2005, s. 406), vid artikelns skrivande, att studien inte hade utvärderats eller 
implementerats i fullo.        
 
Ett flertal studier har genomförts med hjälp av IA vid institutionen Bibliotek och 
Informationskunskap i Borås (BHS). Två stycken presenteras i detta examensarbete och är 
gjorda under 2000-talet. De är examensarbeten på magisternivå. Petroff (2003) genomförde 
sin undersökning inom Borås stads äldre- och handikappsomsorg inom kommundel Centrum. 
Hon använde sig utav Henczels 7-stegsmodell i sitt genomförande. Petroff valde på eget 
initiativ bort tre av stegen i modellen på grund av tidsbrist och uppsatsens omfattning (2003, 
s. 24). Slutsatser som dras utifrån studien är bland annat att organisationens informationsflöde 
går via ett antal informationsresurser och kanaler och att flödet sker oproblematiskt mellan de 
olika nivåerna inom organisationen (ibid., s. 59). Den av ledningen påstådda farhågan kring 
informationsflöde och hantering fann Petroff obefintlig. Hon har även kortfattat utvärderat 
Henczels 7-stegsmodell och slutsatsen är att metoden varit berättigad, gett struktur och 
fungerat som ramverk på ett positivt vis. Detta till trots lyfts det faktum fram att modellen är 
oerhört omfattande och vid mindre studier ställer modellen stora krav på forskaren gällande 
kunskap om programvaror (Petroff 2003, s. 60f.).  
 
Andén (2008) utförde sin studie inom ett anonymiserat forskningsbolag och dess tillhörande 
företagsbibliotek. Författarens metodologi grundades i en kombination av Henczels 7-
stegsmodell och Ornas modell. Likt Petroff väljer Andén att endast använda de fyra första 
stegen i Henczels modell som utnyttjades (2008, s. 17). Studiens data samlades in med hjälp 
av enkäter och intervjuer och kombinerade således kvalitativa och kvantitativa metoder (ibid., 
s. 18). Bland studiens slutsatser framgår det att ett införande av en informationspolicy anses 
som relevant för att framhålla företagets syn på informations vikt i dess verksamhet (ibid., s. 
62). Även företagsbiblioteket och dess låga användande problematiseras och förlag på att 
synliggöra biblioteket och dess utbud och tjänster görs (ibid., s. 61f.) 
 
 
3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras de två teorier som används i detta examensarbete. Syftet är att 
presentera dessa teorier då de är centrala för denna studie. Buchanan och Gibbs (1998) 
teorimodell presenteras här ur ett teoretiskt perspektiv. I kapitel 4, metod, framgår hur denna 
teorimodell använts i det aktuella examensarbetet.  
  
3.1 Information Management Cycle  
 
IM beskrivs av Choo (2002) med hjälp av en modell som en oavbruten cykel eller kretslopp 
med sex tillhörande aktiviteter (se Figur 1.). Modellen används senare som ett analysverktyg 
när BoråsBorås TME AB:s medarbetare uppfattningar om deras interna informationshantering 
analyseras.  
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Choo menar att skapande, förvärvande, förvarande, analyserande och användande av 
information är det som hjälper en organisation att växa. Modellens aktiviteter är: (1) 
identifiering av informationsbehov, (2) informationsinsamling, (3) organisering och lagring 
av information, (4) utveckling av informationsprodukter och tjänster, (5) 
informationsspridning och (6) användning av information. (2002, s. 24)  
 

 
Figur 1. Information Management Cycle enligt Choo (2002) 
 
Processen tar sin början i Adaptivt beteende. Detta är när information skapas av 
organisationens handlingar eller åtgärder. Vidare (1) identifieras informationsbehov genom att 
medarbetare söker information för att skapa förståelse och fatta rätt beslut samt lösa problem. 
Detta informationsbehov driver nästa process, (2) informationsinsamling. Insamlingen ska 
möta de behov som identifierats i föregående process. Detta kan ske med redan existerande 
informationsresurser eller nya resurser så länge dessa är under ständig utvärdering för att 
möta organisationens och medarbetarnas informationsbehov. I processen (3) organisering och 
lagring av information är målet att skapa ett organisatoriskt minne som innehåller 
organisationens kunskap och expertis. I denna process krävs struktur som speglar 
organisationen och dess medarbetares intressen samt informationsanvändning. Tydliga 
riktlinjer och policys möjliggör för organisationens historik och nutid lagras och görs 
tillgänglig för att vidare utveckla organisationen. (Choo 2002, s. 23f.) 
 
I nästa process ska ny och tidigare lagrad information, från föregående process, paketeras i 
olika (4) informationsprodukter och tjänster beroende på medarbetarnas arbetsuppgifter och 
deras informationsbehov inom organisationen. Informationsprodukterna och tjänsterna ska 
förbättra informationens kvalité och i så stor utsträckning som möjligt anpassas efter 
medarbetarnas särskilda behov och preferenser. (5) Informationsspridning syftar till att 
information i så stor utsträckning som möjligt delas inom organisationen. Denna spridning 
fungerar som en katalysator för organisatoriskt lärande. Det kan också skapa nya insikter och 
kunskap kring problem och situationer. Spridningen ska utgå ifrån mottot ”rätt information till 
rätt person vid rätt tid, plats och format” (Choo 2002, s. 42). Den sista processen är (6) 
användning av information. I denna process sker en tolkning av informationen och kan bidra 
till att ett så välinformerat beslut som möjligt fattas. Beslutsprocessen är icke-linjär och kräver 
flera olika alternativ, således krävs att tillhandahållandet och innehållet av information är 
anpassat efter detta (Choo 2002, s24f.). 
 
Wallertz (2001) använde sig utav en äldre version av Choos (2002) modell för IM-processen 
för att analysera den interna informationshanteringen inom äldre- och handikappsomsorg i 
kommundelen Viskafors. Syftet var kartlägga den interna informationshanteringen för att hitta 
sätt att förbättra den (Wallertz 2001, s. 5). Data till studien samlades in med hjälp av 
kvalitativa intervjuer och styr- och policydokument. Genom analys av data hävdar bland 
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annat författaren att informationshanteringssystem inte var tillfredställande mellan de olika 
hierarkiska nivåerna inom organisationen (Wallertz 2001, s. 51).  
 
 
 
3.2 Information Audit enligt Buchanan och Gibb  
 
Den aktuella studien kommer använda sig av Buchanan och Gibbs (1998, s. 41) teori och 
modell som de utvecklat i ett försök att skapa en universellt användbar modell för 
genomförande av en IA. Modellen består av fem steg som samtliga kommer presenteras i 
kommande avsnitt.  Jag vill redan nu lyfta fram att ett utav stegen inte kommer genomföras i 
den aktuella studien. Detta anses inte kontroversiellt eller problematiskt av varken mig, 
BoråsBorås TME AB eller resultat från tidigare forskning inhämtats (Buchanan & Gibb 1998, 
s. 47). Mer om hur jag kommer applicera modellen på BoråsBorås TME AB återfinns i 
metodkapitel.  
 
Metodens fem steg är:  

• Främja (Promote) 
• Identifiera (Identify) 
• Analysera (Analyse) 
• Räkenskap (Account) 
• Framställa/sammanställa (Synthesize) 
(ibid., s. 41) 
 

Steg 1 – Främja  
IA och processen ska beskrivas inom den aktuella organisationen och nyttan med den ska 
presenteras för att skapa stöd, minska misstänksamhet och möjliggöra samarbete bland 
medarbetarna. Möjligheten att skapa ett informationsbrev som beskriver studien finns. Detta 
fungerar som ett medium mellan auditorn och medarbetarna och visar också att studien har 
ledningens stöd. Genomförande av en preliminär undersökning av organisationen ingår även i 
steget.  
 
Steg 2 – Identifiera 
Organisationens mål ska identifieras och definieras. Full förståelse för organisationens mål 
krävs för att bedöma informationsresurser och för att tillhandahålla en integrerad strategisk 
inriktning för IA:n och utvecklingen av en informationspolicy. Även kontext som 
organisationen verkar inom ska identifieras. Organisationsstrukturen och kultur ska även 
identifieras för att informationsflöden, och hur de används ska kunna kartläggas. Sist ska 
informationsresurser identifieras. Den preliminära undersökningen i Steg 1 konkretiseras 
därefter genom datainsamling kring hur medarbetarna använder informationsresurserna i 
förhållande till den verksamhet de stödjer.  
 
Steg 3 – Analys 
I detta steg ska informationsresurserna som beskrivits och identifierats i förgående steg 
analyseras och utvärderas. Handlingsplaner för identifierad problematik ska sammanställas. 
Informationsflödesdiagram ska även produceras för att visa vem som använder vad, var och 
varför. Steg 3 ska resultera i att varje informationsresurs ska ha angetts med ett strategiskt 
värde och en management strategi.  
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Steg 4 - Räkenskap  
Syftet med detta steg är att kostnadsberäkna organisationens informationsresurser för att 
kunna tilldela exakta kostnaderna för informationsresurser och tillhörande tjänster, jämföra 
kostnader med nytta samt genomföra kostnadsanalyser och modeller. Detta steg kräver ofta 
hjälp ifrån organisationens ekonomiavdelning och är därför ofta problematisk. 
 
Steg 5 - Framställa/sammanställa  
Detta steg ska sammanställa samtliga tidigare steg i en rapport som kan presenteras till 
organisationen. Eventuella rekommendationer ska presenteras och om möjligt ska en 
informationsstrategi formuleras.  
(Buchanan & Gibb 1998, s. 41ff.) 
 
 
4. Metod 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva de olika metodologiska beslut som format denna studie. 
Det som presenteras är: den övergripande forskningsdesignen för studien, hur Buchanan och 
Gibbs (1998) IA modell använts i studien, en urvalsbeskrivning, vilken metod som valts för 
datainsamling och vilken metod som använts för att analysera data. Notera att ingen 
metoddiskussion sker i detta kapitel. Denna återfinns i kaptitel 6 Diskussion och slutsats. 
  
4.1 Fallstudie – övergripande forskningsdesign 
 
Den forskningsdesign som tillämpats är fallstudie (Gerring 2007). Gerring (2007) beskriver 
fallstudien genom en liknelse i form av byggandet av ett hus. Om någon vill lära sig bygga ett 
hus kan det göras på två sätt menar Gerring, antingen genom att studera hur flertalet hus har 
byggts eller genom att studera hur ett enskilt och särskilt hus har byggts. Vid studien av ett 
hus genomförs en fallstudie menar författaren (2007, s. 1).  Denna liknelse är central i min 
studie då jag avser att studera ett företag, alltså ett hus.   
 
Fallstudien ger forskaren möjligheten att gå på djupet i sitt studerande av ett fenomen 
(Gerring, 2007, s. 49 ). Det är detta djup jag avser nå i min studie av organisationen 
BoråsBorås TME AB. Även Kumar (2011, s. 126f.) lyfter fram att fallstudien är relevant som 
design när någon ska utforska ett område där det saknas kännedom om situationen, fenomenet 
eller gruppen som ska studeras. Vidare hävdar han att om en grupp eller organisation ska 
studeras krävs det att det finns ett förtroende mellan forskare och de som ska studeras. Detta 
förtroende har jag etablerat genom min kontakt med organisationen i en tidigare kurs i min 
utbildning.  
 
Fallstudier är den vanligaste forskningsdesignen vid IM studier enligt den kartläggning 
Macevičiūtė och Wilson (2002) genomfört. Dock finns vissa negativa aspekter som designen 
för med sig. Bryman (2011, s. 76f.) påpekar att en fallstudies externa validitet och 
generaliserbarhet är obefintlig eftersom resultatet endast gäller för det enskilda fallet. 
Reliabilitet, replikation och validitet är även de aspekter som används i studier då syftet är att 
mäta och kvantifiera. Dessa aspekter kommer jag inte att fokusera på i min studie då jag anser 
att de saknar relevans för syftet, precis så som det tenderar när forskaren anlägger en 
kvalitativ inriktning (Bryman 2011, s. 76). 
 
Vid val av datainsamlingsmetod i en fallstudiedesign kan dock både kvantitativa och 
kvalitativa metoder användas (Kumar 2011, s. 127; Gerring 2007, s. 10f.). Detta 
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examensarbete kommer genomföras med en kvalitativ ansats. Detta eftersom kvalitativ ansats 
syftar till att förstå, förklara, undersöka och klargöra situationer, känslor, uppfattningar och 
attityder (Kumar 2011, s. 104). Alltså krävs en närhet mellan forskaren och 
forskningspersonen eller personerna. Det är denna närhet som jag anser nödvändig för att 
kunna genomföra en IA på BoråsBorås TME AB. Kommande kapitel kommer beskriva hur 
jag använt Buchanan och Gibbs modell i min audit av BoråsBorås TME AB. Modellen 
används som ett ramverk i den aktuella fallstudien. Det ”case” som studeras är alltså 
organisationen BoråsBorås TME AB. 
 
4.2 Tillämpning av Buchanan och Gibbs modell i fallstudien 
  
Som tidigare nämnts finns ingen akademisk konsensus kring hur IA ska användas som metod. 
Henczel (2001, s. xxii) framhåller organisationers varierade strukturer och omständigheter 
som anledning till avsaknad av konsensus rörande metodologi. Detta ställer krav på auditorn, 
i detta fall jag, att ta ställning till vilken IA metod som ska användas. Efter att ha studerat flera 
olika metoder (Buchanan & Gibb 1998; Henczel 2002; Orna 1999) och tagit del av försök till 
att metodologiskt bestämma hur en IA ska genomföras (Botha & Boon 2003) samt studerat 
genomförda IA (Andén 2008; Buchanan & Gibb 2008b; Petroff; 2003) har Buchanan och 
Gibbs modell valts. Trots valet av en förutbestämd modell anser jag det viktigt att återigen 
poängtera att denna studies användning av modellen skiljer sig åt från hur Buchanan och Gibb 
(1998) presenterar den. Framförallt skiljer sig omfattningen åt. Buchanan och Gibb anser att 
en Information Audit ska genomföras av ett arbetslag (1998, s. 41) medan detta 
examensarbete genomförs av en person. Modellen anses likväl användbar och relevant 
eftersom Buchanan och Gibbs slutsatser bland annat är att modellen är brett omfattande och 
möjlig att ändra för att passa organisationen eller studiens särskilda krav (1998, s. 47).  
 
Steg 1 – Främja 
Det första steget att främja och påvisa betydelsen av att genomföra en audit har skett på 
följande vis. Eftersom ledningen bad om hjälp krävdes aldrig något arbete med att övertala 
organisationen att en IA behövde genomföras. Däremot förankrades studien tidigt med VD 
och turistbyråchef. Turistbyråchefen utsågs som kontaktperson mellan forskaren och 
organisationen. Syftet och ett ungefärligt ramverk om hur studien skulle gå till presenterades. 
En preliminär undersökning av organisationen genomfördes. Denna förundersökning gick ut 
på att forskaren satte sig ned och själv använde K:, tog del av styrdokument och diskuterade 
med kontaktperson vilka problem som fanns inom organisationens informationshantering. 
Sedan tidigare hade även personlig kontakt och samtal skett med flertalet medarbetare. Dessa 
samtal hjälpte till att skapa en preliminär bild av organisationen och dess struktur.  
 
Ett informationsbrev (se bilaga 1) skrevs tillsammans med ett samtyckesbrev. Dessa delades 
ut under ett personalmöte där forskaren också officiellt presenterade studien för samtliga 
medarbete. Möjligheten för medarbetare att ställa frågor till forskaren gavs.    
 
Steg 2 – Identifiera 
För att vinna en klar och fullständig förståelse för organisationen har främst styrdokument 
(BoråsBorås TME AB 2010; BoråsBorås 2012) analyserats. Resultatet blev den 
organisationsbeskrivning som klargör organisationens mål, syfte och struktur. 
Organisationsbeskrivningen representerar således hur organisationen är tänkt att fungera. För 
att skildra den praktiska verkligheten samlades empiriska data in i form av kvalitativa 
forskningsintervjuer i fokusgrupper. Denna data, bestående av medarbetarnas reflektioner, 
åsikter och diskussioner samlades in vid två intervjutillfällen med två olika grupper. Empirin 
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syftade till att identifiera det interna informationsflödet, informationsresurser och 
organisationskulturen.  
 
Steg 3 – Analys 
Detta steg i Buchanan och Gibbs (1998) modell är det steg i det aktuella examensarbetet som 
har modifierats mest. Den främsta anledningen är att dessa författare genomför steg 3 i en 
arbetsgrupp medan detta examensarbete genomförts enskilt. Buchanan och Gibbs har även 
vidareutvecklat sin modell och presenterar tre olika perspektiv som en IA kan anta (2007, s. 
170). Ett av dessa är resursperspektivet. Utifrån detta perspektiv ska rekommendationer och 
handlingsplaner fokusera på effektivare hantering av informationsresurser (Buchanan & Gibb, 
2007, s. 170).  
  
Analys av intervjumaterialet har skett med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Kumar 2011). 
Genom denna analys har medarbetarnas, och således organisationens, viktigaste 
informationsresurser, rutiner, informationsflöden klargjorts. Medarbetarnas åsikter om 
organisationskulturen har även analyserats. Därefter presenteras förslag på handlingsplaner 
som baseras på de fyra huvudteman som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen av 
intervjumaterialet och som anlägger ett resursperspektiv. Choos (2002) modell för 
informationshanteringsprocessen har även användas för att bidra till analysen i form av en 
steg för steg genomgång av modellen i förhållande till BoråsBorås TME AB interna 
informationshantering.  
 
Steg 4 – Räkenskap 
Som tidigare presenterats är detta ett steg som ofta kräver ekonomisk expertis. Eftersom 
författaren till detta examensarbete varken kan eller har utbildning för att göra 
kostnadsberäkningar kring det ekonomiska värdet av information har steget helt plockas bort.  
 
Steg 5 – Framställ/Sammanställ 
Detta steg är det aktuella färdigställda examensarbetet. Studien kommer presenteras och 
lämnas till ledningen på BoråsBorås TME AB och kan förhoppningsvis ligga till grund för 
organisationens skapande av en informationsstrategi (Buchanan & Gibb 1998).  
 
4.3 Urval 
 
Examensarbetet bygger på två olika former av urval, dels ett målriktat (Bryman 2011, s. 434) 
och dels ett bekvämlighetsurval (Morse & Niehaus 2009, s. 64). Det målinriktade urvalet 
utgörs av en affärsplan, en kommunikationspolicy och en organisationsmatris. Dessa har 
insamlats vid informell kommunikation med VD via e-post. Affärsplanen är utvecklad av 
ledningen vid BoråsBorås TME AB år 2010. Den är publicerad och finns tillgänglig på 
www.boras.se för medarbetare och allmänheten. Dokumentet består av 15 sidor och beskriver 
utförligt företagets struktur, mål och syfte. Dokumentet håller på att revideras. 
Kommunikationspolicy är upprättad för att all personal inom bolaget ska veta och följa de 
policybeslut som ledningen upprättat och styrelsen antagit år 2012. Policydokumentet består 
av sex sidor som innefattar hur personal ska förhålla sig till intern kommunikation, extern 
kommunikation, kontakt med media, etiska regler och krishantering. Organisationsmatrisen är 
en översiktlig beskrivning av företagets struktur och består endast av en A4 sida. Den 
tillhandahölls av VD och har omarbetats stilistiskt i den aktuella texten (se Figur 1).  
 
Det andra urvalet är ett bekvämlighetsurval och utgörs av kvalitativa forskningsintervjuer 
(Kvale 1996) med heltidsanställda medarbetare. Dessa intervjuer är genomförda i två 
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fokusgrupper (Bryman 2011). Vid ett bekvämlighetsurval måste alltid forskaren kompromissa 
mellan ett representativt urval och de personer som är tillgängliga (Kvale 1996, s. 92). 
Deltagarna bestod av 10 personer uppdelade i två grupper om fyra respektive sex personer. 
Nio deltagare var kvinnor och en var man. Deltagarnas arbetsuppgifter inom företaget täcker 
samtliga affärsområden (TME) inklusive ekonomiansvarig och marknadsföring. Deltagarnas 
arbetslivserfarenhet inom verksamheten varierade mellan tio och ett år. VD:n ingick inte i 
urvalet eftersom både författare och VD ansåg att dennes deltagande kunde påverka 
intervjuinnehållet negativt. Samtliga deltagare fick ett informationsbrev tillsammans med 
samtyckesbrev (se Bilaga 1). De lämnade informerat samtycke genom att skriva under 
samtyckesbrevet och överlämna detta till författaren. Samtliga deltagare, förutom två stycken, 
blev informerade om studien och samtyckesbrevet under ett onsdagsmöte. De övriga två 
deltagarna dök upp vid ett intervjutillfälle och tog då ta del av brevet.  
 
4.4 Fokusgrupp som datainsamlingsmetod 
 
Metoden fokusgruppsintervju har sitt ursprung i marknadsundersökningar men används idag 
även inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2011, s. 446ff; Obert & Forsell 2000, s. 
6). Obert och Forsell (2000) menar att metoden bland annat är användbar för att undersöka 
attityder bland personal. Då den aktuella auditen av BoråsBorås TME AB syftade till att 
identifiera företagets informationsresurser och informationskrav kan fokusgruppen bidra till 
detta genom att medarbetarnas tankar om deras interna informationshantering kan diskuteras 
inom en grupp som alla är involverade och insatta i företaget. Till skillnad från en individuell 
kvalitativ intervju medför fokusgruppen möjligheten för medarbetarna att utforska varandras 
skäl till sina åsikter (Bryman 2011, s. 449). Data blir på så sätt mer fylliga.  
 
4.5 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalys kan genomföras med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Metoden har sitt 
ursprung i 1950-talets studier kring massmedia (White & Marsh 2006, s. 22). Metoden 
kännetecknas av en process där mönster i data identifieras, kodas och kategoriseras eller 
tematiseras (Patton 2004). Analysprocessen sker stegvis och det finns ett flertal olika 
modeller för hur dessa steg ska se ut och genomföras.  
 
I det aktuella examensarbetet utgår analysprocessen från de fyra steg Kumar presenterar 
(2011, s. 278). Dessa är: (1) Identifiera huvudteman, intervjutexten läses översiktligt för att få 
ett helhetsintryck. Huvudteman utgör sedan basen för fortsatt analys. (2) Utveckla koder, det 
vill säga nyckelord. (3) Organisera och klassificera de olika koderna under det tema det tillhör 
och bilda subteman. Subteman med liknande innehåll förs in under respektive tema. (4) Detta 
steg innebär att integrera och presentera föregående tre steg i löpande text. Ordagranna citat 
kan användas för att förmedla och värdera deltagarnas svar och påvisa att analysen inte är 
tagen ur luften. Vidare innebär steg fyra en kreativ process där forskaren har möjlighet att 
sätta sin egen prägel på presentation av resultatet.     
 
 
5. Resultat 
 
Resultatet av steg 1 i Buchanan och Gibbs (1998) modell, det vill säga främjande, utgörs av 
den beskrivning som tidigare gjorts i metodavsnittet och beskriv därför inte mer i detta 
avsnitt. Steg 2, identifiera, består av styckena Organisationsbeskrivning samt Resultat av 
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fokusgruppsintervjuer i kommande kapitel. Steg 3, analys, utgörs utav stycket Analys med 
hjälp av Choos (2002) Information Management Cycle och Förslag till handlingsplaner. 
 
5.1 Organisationsbeskrivning 
  
I kommande kapitel presenteras företaget utifrån steg 2, att identifiera, i Information Auditen. 
Till grund för presentationen ligger de styrdokument som insamlats från BoråsBorås TME 
AB. Följande presentation är en sammanfattning av dessa. 
 
BoråsBorås TME AB startades 2006 som ett treårsprojekt mellan Borås Stad och BoråsBorås 
näringslivs ekonomiska förening (BoråsBorås TME AB 2010, s. 3). Syftet med projektet var 
att genomföra riktade projekt för att främja Borås som plats att bo i, studera i och besöka 
(ibid., s. 3). Projektet leddes från början av en styrgrupp som kom att anställa två operativa 
projektledare. Projektet hade även som mål att efter tre år bilda en permanent organisation för 
samverkan mellan Borås stad och dess näringsliv.  
 
 

 
Figur 2. Beskrivning av organisationen vid BoråsBorås TME AB 
 
 
Bolaget BoråsBorås TME AB grundades 2010-01-01 (ibid., s. 3). Vid grundande av bolaget 
ingick 10 heltidstjänster inklusive VD samt en halvtidstjänst (BoråsBorås TME AB 2010, s. 
3). Idag ingår 13 stycken heltidstjänster inklusive VD i bolaget. Dessa heltidstjänster är 
utplacerade i organisationsstrukturen nedan (figur 2). Bolaget är ett dotterbolag till Borås 
Stadshus AB som ingår i Borås kommuns koncern (ibid., s. 4). BoråsBorås Näringslivs 
ekonomiska förening är fortfarande en del av dagens företag. Föreningen äger nio procent av 
bolaget men styrelsesammansättningen är likfördelad med ordförandeposten innehavandes av 
kommunen (ibid., s.4).   
 
BoråsBorås TME AB är inte ett vinstdrivande bolag och målsättningen är att vinst ska uppstå 
i ägarnas egna verksamheter och hos invånarna i Borås (BoråsBorås TME AB 2010, s. 5). 
Bolaget ska fungera som en understödjande organisation med uppgift att samla in information 
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Säljare	   Säljare	  Säljare	  Säljare	  

VD-‐assistent	  /
Marknadsförare	   Ekonomiansvarig	  

Säljare 	  	   Marknadsförare/
borås.com	  
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om händelser, attraktioner och evenemang för att marknadsföra och sälja dessa till sin 
respektive målgrupp (ibid., s. 7). Bolaget har ett övergripande mål som lyder: ”Att gå från ett 
endagsbesök på ett besöksmål, till en flerdagsvistelse i Borås.” 
Vidare har tre strategiska mål ställts upp: 
 

• Att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan och året 
• Fördubbla de turistekonomiska effekterna till 2015 
• Fler besöksmål för fler målgrupper 

(BoråsBorås TME AB 2010, s. 5) 
   
Som tidigare nämnts innebär organisationsstrukturen att tre affärsområden ingår i 
organisationen BoråsBorås TME AB. Dessa är: Turism, Möten, och Evenemang (TME). 
Affärsområdet Turism innefattar den fysiska turistbyrån och även hemsidan www.boras.com 
som är den virtuella turistbyrån. Dessa ska fungera som informationscentraler för besökare 
men även studenter och invånare i Borås (BoråsBorås 2010, s. 8). Affärsområdet 
tillhandahåller även biljettbokning via företaget Ticnet och möjligheten att boka boendepaket. 
Besökarantalet är mellan 7000-10000 i månaden under högsäsong och cirka 3000-4000 under 
lågsäsong (ibid., s. 8). I affärsplanen framgår att affärsområdet Turism ska samarbeta med 
övriga två affärsområden genom att ansvara för besökarna som Evenemang och Möten skapar 
(BoråsBorås 2010, s. 8).  
 
Affärsområdet Möten arbetar främst mot företag, offentliga verksamheter och föreningar och 
inte mot privatpersoner. Affärsområdet ska arbeta med att finna organisationer som vill 
genomföra ett konvent eller liknande. Det ska även inspirera, informera och stötta de personer 
som vill förlägga sin kongress till Borås . Vidare har området till uppgift att informera om och 
sälja kring- och kvällsarrangemang till kongressbesökare. (ibid., s. 9) 
 
Det tredje affärsområdet inom BoråsBorås TME AB är Evenemang. Området är ett 
samlingsnamn för de idrott-, kultur-, musikevenemang och liknande som genomförs av 
företagets samarbetspartners. Samarbetspartners kan få ekonomiskt stöd samt tillgång till 
kunskap och samordning. Framförallt framhålls detta stöd som marknadsföringsmässigt. 
Affärsområdet ska också se till att information om evenemang finns tillgängliga på 
boras.com. Vidare agerar affärsområdet som ansvarig för kontakt och relationer mot övrig 
kommunal förvaltning och lokala arrangörer. 
 
Steg 2 i IA innebär också en empirisk datainsamling från medarbetarna inom den aktuella 
organisationen. Nedan följer alltså en redovisning av resultat från fokusgruppsintervjuerna. 
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5.2 Resultat av fokusgruppsintervjuer 
 
Resultatet utav den kvalitativa innehållsanalysen som utgör en del av steg 2 i IA-modellen 
presenteras nedan i form av löpande text och med hjälp av fem teman. Varje huvudtema har 
ett antal subteman (kursiverade i texten) (Tabell 1.). Ordagranna citat markeras med 
citationstecken. 
 
Tabell 1. Beskrivning av teman med tillhörande subteman 
Huvudteman Subteman 
Rutiner och regler  
 

Godtyckligt utarbetade rutiner 
Olika rutiner för olika avdelningar 
Behov av bestämda rutiner och regler 
 

Interna informationsresurser Identifierade interna informationsresurser 
Hur resurser används i förhållande till 
verksamhet 
Förbättringsförslag 
Särskild strukturell fokus K: 
 

Organisationskultur Kommunikation mellan avdelningar 
Fysiska rummets påverkan på 
organisationskultur 
 

Informationsflöde  
 

Informationsflöde inom avdelning 
Informationsflöde mellan avdelningar 

 
 
5.2.1 Rutiner och regler 
 
Det framgår av data att mycket av de rutiner och regler som medarbetarna använder sig utav i 
sitt arbete är godtyckligt utarbetade rutiner. Flera av deltagarna i intervjuerna berättade hur de 
till exempel bestämmer hur information ska sparas att tillvägagångssättet fungerar men utan 
någon förutbestämt rutin. En deltagare menade att när hon får hjälp i ett projekt av en kollega 
så vet denna kollega hur och var information ska sparas. Detta tolkas som om att så har de 
gjort tidigare och ”det funkar jättebra”. Ett citat som belyser godtyckligt utarbetade rutiner är:  
 

Den allmänna regeln är väl att allting vi jobbar med ska upp på K: så att det finns 
tillgängligt för alla […]. Slänga upp så mycket som möjligt, hellre för mycket än för lite 
är väl i alla fall grundregeln tror jag. 

 
Gällande användandet av en kalenderfunktion i en informationsresurs tydliggörs godtyckligt 
utarbetade rutiner då tre deltagare berättade att de inte fått någon utbildning och att det inte 
finns styrdokument som informerar hur funktionen ska användas eller när den ska användas. 
Trots detta användes funktionen flitigt av samtliga deltagare förutom två medarbetare från 
Turistbyrån. Det gavs även uttryck för att det rådde en viss förvirring gällande rutiner för 
användandet av vissa resurser. En deltagare beskrev hur hon använder en funktion i en 
informationsresurs på ett systematiskt sätt medan en annan använde samma funktion i mindre 
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utsträckning. Funktionen var en telefonväxel som främst ses som en informationsresurs för att 
förmedla extern information men eftersom vissa medarbetarna ofta behövde veta var deras 
kollegor befann sig användes funktionen också internt.  
 
I analysen framkom att det existerar olika rutiner för olika avdelningar. En deltagare lyfte 
fram att hennes avdelning, evenemang, hade ”givna regler” för informationshantering men att 
dessa endast gällde för hennes avdelning. Liknande utsagor gjordes bland annat av en 
deltagare som arbetar med marknadsföring. Hon hävdade att ”alla avdelningar på det här 
bolaget har olika rutiner.” Samma utsagor återfinns i data från båda intervjutillfällena. Där 
berättade en medarbetare aktiv inom Turistbyrån att de har sina rutiner för 
informationshantering och att andra avdelningar har sina egna rutiner. En medarbetare 
tillhörande Evenemang menade att det saknas policys kring organisationstäckande rutiner. Tre 
medarbetare som arbetade med projekt, främst Evenemang och Möten, berättade att de ”gör 
på samma sätt” och att de är bekväma med att skapa, återfinna, dela och använda information 
så länge det är mellan dem. Vid ett annat tillfälle i intervjun berättade en av dem att hon inte 
har en aning om hur Turistbyråns rutiner ser ut. De olika rutiner för olika avdelningar som 
deltagarna diskuterade i intervjuerna rörde även att olika avdelningar arbetar på olika sätt. I en 
diskussion mellan en ekonomiansvarig medarbetare och en marknadsförare framkom att de 
måste ha olika rutiner. Detta eftersom en del information som rör ekonomi inte får finnas 
tillgänglig eller synlig för varken internt eller externt bruk. Medan medarbetaren som arbetade 
med marknadsföring menade att det enbart var positivt om hennes information var åtkomlig 
för alla inom organisationen.  
 
En majoritet av deltagarna uttryckte att det finns ett behov av bestämda rutiner och regler 
gällande intern informationshantering. En medarbetare ansåg att för att skapa och dela intern 
information, på i synnerhet enheten K:, kräver att skaparen använder logik och kreativitet när 
information ska namnges och göras lättåtkomlig för övriga organisationen. En annan 
deltagare uttryckte detta såhär: ”ja, tänker man inte lika så hittar man ju inte”. Två deltagare 
framhöll behovet direkt och sa att det krävs att organisationen tillsammans sätter sig ner och 
går igenom hur gemensamma rutiner ska tas fram och att detta aldrig gjorts. Ett förslag på en 
mall för publicering av intern information på K: diskuterades. Vid det andra intervjutillfället 
kommenterade två deltagare behovet på ett liknande sätt då de ansåg att en person eller 
arbetsgrupp skulle behöva bestämma hur ny intern information skulle sparas. Det gavs ett 
exempel på att en bestämd rutin kan underlätta organisationens arbete då ”veckans händelse” 
diskuterades av två deltagare. Då framgick att tre personer från olika avdelningar tillsammans 
genomförde en skapadeprocess varje vecka. En klar rutin för genomförandet hade tagits fram 
vid ett möte och båda deltagare menade att processen fungerade mycket väl. En tredje 
deltagare summerade med ”Det är ju väldigt bra att man pratar ihop sig när man vet att många 
ska jobba med det.” 
 
5.2.2 Interna informationsresurser 
 
I datamaterialet har identifierade interna informationsresurser lyfts ut. Enheten K: var den 
informationsresurs som deltagarna i störst utsträckning diskuterade. Särskild fokus läggs på 
denna resurs längre fram i detta stycke. Inom enheten K: lyfte en deltagare fram 
”evenemangslistan” som en informationsresurs. Den beskrevs som:  
 

[…] en lista med alla möten och evenemang som finns under året[…] så inkluderar de 
även om man ska packa påsar och sånt där.  
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Vidare lyftes i båda intervjuerna ”onsdagsmötet” fram som en intern informationsresurs. 
Mötet var veckovis återkommande där samtliga deltagare på två minuter presenterade vad 
som händer inom deras område. Ytterligare ett möte identifierades som informationsresurs. 
Det var ett projektmöte som genomfördes veckovis. Detta är tillgängligt för de medarbetare 
som arbetar med Möten, Evenemang, marknadsföring samt turistbyråchef. I en av 
intervjuerna berättade en medarbetare från Turistbyrån att de hade ett veckobrev som endast 
avsåg deras avdelning. Detta skrevs av turistbyråchef och skulle bland annat informera 
Turistbyrån om vad som diskuterats på projektmöten. Ytterligare resurs som identifierades var 
Lotus Notes. Detta är det e-mailsystem som hela organisationen använde sig utav. Den 
tidigare presenterade kalenderfunktionen är integrerad i Lotus Notes. Samtliga deltagare i 
fokusgruppsintervjuerna använde även Facebook som en intern informationsresurs.  
 
Hur resurser används i förhållande till verksamhet visade sig särskilt tydligt gällande 
Facebook. Samtliga tre deltagare som tillhörde Turistbyrån framhöll att Facebook som intern 
informationsresurs var viktig. En deltagare tillhörande Turistbyrån använde frasen ”livsnerv 
till information” i diskussion kring resursens användbarhet. I samma diskussion ansåg två 
medarbetare tillhörande Evenemang och Möten att de använde Facebook för ”allmän 
information” och ”halvt oviktig information”. Liknande användningsområde uttryckte en 
deltagare tillhörande marknadsföring när hon sa att hon ansåg att resursen var bra om man 
behövde få ut ”en notis”. Vidare skillnader i hur resurser används i förhållande till verksamhet 
identifierades då två deltagare tillhörande Turistbyrån båda sade att de hade tre olika 
Facebookgrupper i förhållande till övriga organisationen som hade en. I turistbyråns två egna 
grupper innefattade den ena ”ren turistinformation” och den andra frågor och information 
kring biljetter. Tre deltagare som arbetar inom Evenemang och marknadsföring använde 
Facebooks chatfunktion. Samtliga deltagare använde samma Facebook-konto på arbetet som 
de gjorde på sin fritid. Lotus Notes användes av samtliga deltagare för att skicka och ta emot 
e-mail. Enligt en medarbetare fyllde e-mail tidigare den funktion som Facebook nu gjorde. 
Som intern informationsresurs nämnde båda intervjugrupperna e-mail i liten utsträckning men 
en deltagare som arbetar med marknadsföring menade att hon använde e-mail istället för 
Facebook när det gällde stora projekt och hon ställde krav på att kunna lagra information. 
Onsdagsmötet användes även på olika vis. En Turistbyrå medarbetare menade att mötet 
fungerade bra för henne som forum för att skaffa sig information om till exempel ett 
kommande evenemang. En deltagare framhöll att hon ansåg att onsdagsmötet ofta präglades 
av att medarbetarna, och ibland även hon själv, var dåligt förberedd på att presentera deras 
nuvarande arbetssituation. Detta fick hon medhåll på ifrån två ytterligare deltagare tillhörande 
Evenemang.  
 
Under fokusgruppsintervjuerna framkom ett flertal förbättringsförslag från deltagarna 
gällande deras interna informationsresurser. Majoriteten av deltagare ansåg att 
kalenderfunktionen i Lotus Notes skulle användas utav samtliga anställda och att kalendern 
skulle vara delad. Detta skulle innebära att samtliga inom organisationen kan få information 
om vad deras kollegor gör. En deltagare trodde att Lotus Notes hade fler funktioner och 
användningsområden. Hon hävdade att i Lotus Notes fanns möjligheter att kommentera till 
exempel dokument, något som inte är möjligt i deras nuvarande resurser. Gällande 
onsdagsmötet uttryckte flera deltagare att resursen inte utnyttjades optimalt. Forskaren gör 
tolkningen att mötet krävde en större form av struktur. Nuvarande standard där samtliga 
medarbetare skulle prata lika länge kritiserades av en intervjugrupp då de poängterade att alla 
inte alltid har lika mycket att säga. Gällande förbättringsförslag som rörde enheten K: 
framhöll en deltagare att sökbarheten i resursen behövde förbättras. Hon föreslog bland annat: 
”att alla projekt kanske har ett projektnummer […]” och att detta nummer skulle läggas till 
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varje mapp för att på så sätt göra den mer sökbar. En annan deltagare framhöll en liknande 
önskan i den andra intervjugruppen. Båda förslagen möttes med positivt gehör av övriga 
deltagare.  
 
Utav en deltagare uttrycktes att det som var ett problem inte var ”K: som informationsresurs 
[…]. Det är ju hur vi utnyttjar den som inte funkar bra.” Detta tillsammans med flertalet andra 
kommentarer och diskussioner skapar subtemat särskild strukturell fokus K:. Enligt en 
deltagare som arbetat inom företaget sedan det startade har enheten K: funnits tillgänglig ”sen 
strax efter bolaget startade.” Vidare upplevde hon att det redan från början saknades struktur 
för användandet av resursen. Samma problem uttryckte en annan deltagare gällande deras 
nuvarande informationshantering i enheten K:. Hon oroade sig för vilken information som är 
den senast uppdaterade då hon ansåg att samma information fanns på flera platser i resursen 
men att det inte tydligt framgick vilken av posterna som var den senaste uppdaterade. Vidare 
menade majoriteten av deltagarna att de klarade av att återfinna och använda information 
lagrad i K: men att det fanns vissa bekymmer. En deltagare ansåg att det krävdes kunskap om 
det särskilda projektet för att kunna komma åt information om det. En annan medarbetare 
berättade att hon ansåg att det gick att återfinna information med hjälp av logiskt tänkande, att 
det utifrån namn på mapparna gick att navigera och hitta den information som krävdes. En 
tredje deltagare presenterade ett exempel på när det uppstod problem gällande bilder. 
Organisationen har en stor bildbank som lagras på enheten K:. Bildbanken kategoriserades 
enligt en deltagare efter vad bilden föreställde. Problem uppstod dock när en bild föreställde 
både ett företag, som det fanns en mapp för, och ett evenemang, som det också fanns en 
särskild mapp för. En deltagare som arbetar på Turistbyrån efterlyste en universell struktur för 
hur information skulle lagras på enheten K:. Nuvarande miljö i enheten K: gjorde enligt två 
deltagare informationssökning mycket tidskrävande. Båda gav uttryck för att de visste att 
informationen fanns men att det ibland tog lång tid att hitta den. En av deltagarna klargjorde 
detta då hon sa: 
 

[…] jag kan inte säga om någon säger: var finns den då?, jag måste ha det framför mig.  
 
En ytterligare aspekt som var knuten till att det ibland tog lång tid att hitta rätt information var 
det faktum att den ofta bytte plats. Bland annat uttryckte deltagare som arbetade med ekonomi 
frustration över att de vid flera tillfällen hade problem att knyta information från enheten K: 
till deras ekonomisystem på grund av att informationen flyttats. Denna fråga om underhåll 
lyftes också av andra deltagare som menade att man sköter om sina egna filer och dokument 
men att det inte fanns någon som tog hand och underhöll den information som var inte var 
knuten till någon medarbetare eller avdelning och av mer generell karaktär. En deltagare 
ansåg att det var ojämn struktur i hur djup, alltså hur många undermappar, en mapp hade. Hon 
ansåg att denna ojämnhet var ”sviktande” och att det borde bestämmas om mapparna ska vara 
djupa eller grunda. 
 
5.2.3 Organisationskultur 
   
Under båda gruppintervjuerna framkom att kollegial samverkan var central i organisationens 
struktur och kultur. En deltagare påtalade vid upprepade tillfällen att hon ofta frågade kollegor 
om hjälp med att framförallt hitta information som hon själv inte skapat. I samma diskussion 
framhöll en deltagare att samarbete var viktigt och att ”det är väldigt bra att man pratar ihop 
sig, när man vet att många ska jobba med det.” Det framhölls av en deltagare att samarbetet 
mellan de som arbetar med ekonomi och de som arbetar med projektledning fungerade bra. 
För att öka den kollegiala samverkan föreslog en deltagare att olika avdelningar skulle få 
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prova på varandras arbetsuppgifter i syfte att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter 
inom organisationen. Detta var ett förslag som enligt deltagarna hade diskuterats tidigare men 
aldrig genomfördes. Samtliga deltagare i gruppen var positivt inställda till förslaget. En 
deltagare framhöll att målbilden skilde sig åt från avdelning till avdelning och att hon fann 
detta negativt eftersom: 
 

[…] alla dem avdelningarna går ju in i varandras projekt och jag tror inte man riktigt ser 
det. […] alla har lika stor vikt. Ibland känns det som att det blivit väldigt mycket mer 
hierarkiska i huvudet än vad vi faktiskt är!   

 
Även i den andra gruppintervjun diskuterades förståelse och samarbete i förhållande till 
organisationskulturen. En deltagare ansåg att organisationen fungerar som ”två vitt skilda 
avdelningar” i form av Turistbyrån och det mer ”administrativa” arbete med projektplanering, 
marknadsföring och ekonomi. En deltagare arbetande med Evenemang framhöll att hon inte 
visste särskilt mycket om hur Turistbyrån jobbade även om hon samtidigt framhöll att hon 
inte nödvändigtvis var tvungen att veta exakt hur de arbetade.   
 
En aspekt av organisationskulturen som diskuterades var det fysiska rummets påverkan på 
organisationskulturen. Deltagarna jämförde deras tidigare lokal som var i två plan med deras 
nya enplanslokal. En deltagare ansåg att den gamla lokalen fysiskt delade organisationen i två 
delar. En deltagare menar att det faktum att alla nu delar samma plan har ökat ”förståelsen för 
att vi är en enhet.” En annan deltagare hävdade att med den nya lokalen fanns 
förutsättningarna för att ”vara ett bolag” och jobba gemensamt. Vidare menade deltagaren att 
trots den nya lokalen hade organisationen inte, än, lyckats med detta.     
 
5.2.4 Informationsflöde 
 
Som tidigare nämnts använde Turistbyrån Facebook på ett annorlunda sätt än övriga 
organisationen genom att de hade två enskilda grupper. Detta skapade ett informationsflöde 
inom avdelning. Detta flöde beskrev en deltagare som positivt därför att ”om något plötsligt 
händer så går det väldigt fort[…]” att få ut informationen inom avdelningen. En deltagare 
kritiserade sin egen avdelning/affärsområde, Turistbyrån, eftersom de inte hade några 
morgonmöten, inte fick rapporter och inte deltog på andra möten än Onsdagsmötet. Det som 
fanns att tillgång inom avdelningen var Veckobrevet. Deltagare tillhörande Evenemang 
menade att informationsflödet mellan dem fungerade mycket väl. De menade att de hade en 
bra förståelse för varandras projekt och eftersom de arbetade på liknande sätt hade de lätt att 
hitta i information skapad av den andre.  
 
Flera deltagare uttryckte att det fanns problem med informationsflöde mellan avdelningar. En 
deltagare berättade om en ohållbar situation där hon upplevde att Turistbyråmedarbetare 
uttryckte att ”vi får inte veta någonting”. Hon ställde sig frågande till vad det är de ville veta? 
Hon menade att hon försökte inkludera andra avdelningar inte för att hon ville utan för att ta 
vara på organisationens kompetens. Vidare beskrevs att hon med hjälp av utvärderingar av 
projekt försökte förbättra flödet mellan affärsområden. En annan deltagare föreslog att 
utvärderingar skulle ske muntligt i möten istället för skriftligt och via mail. I en av 
diskussionerna framhöll en ekonomiansvarig deltagare Turistbyråns egna Facebookgrupper då 
hon ansåg att det en gång skapat problem eftersom hon blev tillfrågad av potentiella kunder 
om biljetter, detta skedde en tidigt morgon innan Turistbyrån var öppen, och inte kunde 
besvara deras frågor. En deltagare från Turistbyrån kommenterade självkritiskt situationen 
med att Turistbyrån ibland ”kan glömma bort” att andra medarbetare kan ha användning av 
viss information som enbart finns tillgänglig för Turistbyrån. Även två medarbetare inom 
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Evenemang uttryckte att det fanns problem i informationsflödet mellan dem och Turistbyrån. 
Men att det mellan dem och marknadsföring och Möten fungerade bra även om en deltagare 
önskade att befinna sig fysiskt närmre vissa av sina kollegor. Två deltagare som arbetade med 
projektledning var självkritiska och ansåg att de ”får skärpa sig lite” gällande användandet av 
onsdagsmöte för att förbättra informationsflödet mellan dem och Turistbyrån. Två deltagare 
upplevde att det informella informationsflödet fungerade bra eftersom båda ”överhör” vad 
andra avdelningar gör på grund av deras placering i lokalen.      
 
5.3 Analys med hjälp av Choos Information Management Cycle  
 
Jag kommer i detta stycke analysera de data som insamlats om den interna 
informationshanteringsprocessen inom BoråsBorås TME AB. Denna analys sker med hjälp av 
Choos (2002) Information Management Cycle. Detta är steg 3 - analys i Buchanan och Gibbs 
IA modell (1998).  
  
För att BoråsBorås TME AB ska kunna arbeta mot sina strategiska mål krävs att varje 
avdelning eller affärsområde (TME) ska kunna identifiera sitt specifika informationsbehov. 
Choo (2002, s. 24) framhåller att vissa typer av problem kräver en viss typ av information. 
Den interna information en medarbetare inom Evenemang kräver för att genomföra sitt arbete 
skiljer sig åt från den information en ekonomiansvarig medarbetare behöver. Medarbetarna är 
väl medvetna om detta och samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuerna uttrycker att de inte 
har problem att identifiera sina egna informationsbehov.  
 
För att möta informationsbehov krävs informationsinsamling. Även här går organisationens 
olika avdelningar tillväga på olika sätt. Turistbyrån använder sig utav Facebook för 
informationsinsamling i större utsträckning än övriga avdelningar. De anser att resursen för 
dem är livsviktig för att möta deras informationsbehov medan andra avdelningar ser resursen 
som en tillgång för allmän och ibland till och med oviktig information. Choo (2002, s. 24) 
framhåller att olika vanor och rutiner är ett problem när en organisation ska planera för 
informationsinsamling. Han menar att organisationers fragmenterade verksamhet innebär att 
processen insamling kan te sig olika i samma organisation. Som lösning på detta krävs att 
resurser ständigt utvärderas och förändras om så krävs. Ett sådant exempel är att 
medarbetarna övergav e-mailfunktionen som resurs för att få ut snabb information till förmån 
för Facebook. Problem som uppstår när det gäller att möta informationsbehovet kan vara när 
en medarbetares insamling är beroende utav att information tillhandahålls av en kollega. Den 
aktuella organisationens Onsdagsmöten är ett sådant exempel. Om till exempel en 
medarbetare har ett informationsbehov som för att mötas kräver att informationen från en 
kollega ges på mötet men så inte blir fallet, blir medarbetarens informationsinsamling 
misslyckad. 
 
Den aktuella organisationens organisering och lagring av information är en oerhört 
problematisk process. Att informationen finns lagrad råder det inget tvivel om. Som påpekas i 
intervjuerna publiceras i stort sett allt på enheten K:. Choo (2002, s. 33) framhåller att lagrad 
information ofta återanvänds för att fatta beslut, svara på frågor, tolka situationer och lösa 
problem. För att detta ska vara möjligt krävs struktur (ibid., s. 25). Denna struktur saknas 
inom BoråsBorås TME AB. Detta innebär inte att ingen struktur existerar, endast att det inte 
finns en avdelningsöverskridande sådan. En medarbetare berättade att hon med hjälp av 
tidigare skapad information som var lagrad lyckats besvara en fråga som hade uppstått. Detta 
lyckades hon med därför att informationen var lagrad av en avdelningskollega och hon kände 
till hur denne brukade spara intern information. Ett ytterligare problem i förhållande till 
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organisering och lagring av information är Facebook. Om det som Choo (2002, s. 24f.) 
beskriver ska skapas ett organisatoriskt minne utifrån lagrad information blir detta minnet 
ofullständigt eftersom det enligt deltagarna i stort sett är omöjligt att gå tillbaka en längre tid i 
Facebookgrupperna, vilket också var en av anledningarna till att Turistbyrån skapade nya 
grupper.  
 
Processen informationsprodukter och tjänster är särskilt intressant i förhållande till studiens 
organisation BoråsBorås TME AB. Choo (2002, s. 38f.) hävdar att dessa produkter och 
tjänster ska omfatta olika nivåer när det gäller fokus och detaljrikedom. Ett exempel på dessa 
nivåer är det projektmöte som genomförs varje vecka med medarbetare inom Evenemang, 
Möten, marknadsföring och turistbyråchef. Då presenteras och diskuteras pågående, 
kommande och avslutade projekt. Här är detaljrikedomen, i tjänsten projektmöte, högre än det 
efterföljande veckobrev som turistbyråchef sammanställer till medarbetarna inom 
Turistbyrån. Från projektmöte till veckobrev sker en ompackning av informationen som är 
tänkt att förbättra dess kvalité och passa den specifika mottagargruppens behov. Deltagarna i 
intervjugruppen berörde inte hur de upplevde detaljrikedomen i dessa veckobrev i förhållande 
till deras behov. En deltagare menade att tjänsten var oerhört viktigt därför att det var den 
enda möjligheten att tillgodose ett eventuellt informationsbehov. Choo (2002, s. 39) 
framhåller även att informationsprodukter och tjänster ska vara lätta att använda och bland 
annat innefatta möjligheten till browsing, det vill säga att själv leta sig fram. Detta är, som 
påpekades i organisering och lagring, mycket svårt i Facebookgrupperna men desto enklare i 
enheten K:. Under flera tillfällen i intervjuerna berättar deltagarna att de ofta browsar i 
enheten K:. Däremot framgår det att anledningen till att de gör det ofta är därför att de inte 
hittar det de letar efter och måste gräva fram det. En deltagare berättade att det tog henne en 
och halv timme att återfinna en fil. Jag menar alltså att Choos (2002) åsikt om att en tjänst ska 
vara lätt att använda och att möjlighet till browsing ska finnas inte går hand i hand i avseendet 
till enheten K:.  
 
Informationsspridningsprocessen är den process ur Choos (2002) modell som jag anser bäst 
uppfylls av organisationen. Eftersom enheten K: finns tillgänglig för samtliga medarbetare är 
informationsspridningen i, det närmsta, fullständig. Jag vill likt Choo (2002, s. 43) framhålla 
att på grund av organisationens olika avdelningar och arbetsområden skapas inom varje 
avdelning lokala normer, eller rutiner och regler, vilket kan försvåra för andra avdelningar att 
ta del av informationen. Så är också fallet i BoråsBorås TME AB då majoriteten av deltagare 
anser att varje avdelning har sina egna rutiner och sätt att hantera information. Facebook är ett 
exempel på hur informationsspridning inom organisationen sker. Turistbyråmedarbetare, som 
har egna grupper, delar med sig av information som de anser relevant för hela organisationen 
via den Facebookgrupp som inkluderar hela organisationen. Detta anser jag vara ett bra sätt 
att arbeta därför att all information som Turistbyrån skapar inte är relevant för övriga i 
organisationen. Däremot uppstår ett problem som Choo (2002, 43f.) kallar för ”information 
gatekeepers”. Dessa är individer som avgör vilken information som ska släppas fram. Jag 
anser att detta kan innebära problem eftersom det, i ovan exempel, innebär att 
Turistbyråmedarbetarna är de som bestämmer vad som är relevant för övriga i organisationen. 
I intervjuerna framgick aldrig detta som ett återkommande problem men ett exempel gavs när 
en medarbetare blev tillfrågad av kund, och ett informationsbehov uppstod, om information 
rörande Turistbyrån. Eftersom hon saknade tillgång till Turistbyråns Facebookgrupp kunde 
hon inte besvara frågan med hjälp av organisationens IM utan fick frångå den och ringa direkt 
till Turistbyråchefen och ställa frågan.  Att sprida information muntligt är ett tydligt och ett 
vanligt förfarande inom organisationen. Vid upprepade tillfällen i diskussionerna i 
intervjuerna framgick att om ett problem uppstått eller en fråga inte kan besvaras så har 
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muntlig kommunikation använts. Detta anser jag inte vara något problem och till och med kan 
ses som en tillgång i skapandet av en bättre organisationskultur. Jag återkommer till detta i 
diskussionen.   
 
Den sista processen i Choos (2002) modell rör användning av information. Här ska en 
tolkning av information ske för att ligga till grund för ett beslut. Detta är den process som jag 
finner svårast att analysera i förhållande till genomförda fokusgruppsintervjuer. Främst därför 
att mycket lite av diskussionerna rörde beslutsprocessen och hur deltagarna upplevde 
informationshantering i förhållande till detta. Ett exempel kan dock ges för att påvisa hur 
bristen på information kan bidra till att fel beslut fattas och att detta innebär negativa 
konsekvenser för organisationen. En deltagare berättade att organisationen nyligen hade fått 
betala böter därför att en bild använts utan korrekt tillåtelse. Deltagaren menade att detta skett 
därför att information om under vilka omständigheter bilden fick användas inte fanns 
tillgänglig för medarbetaren som använt bilden. Jag anser att detta tydligt speglar Choos 
(2002, 45ff.) idé om att användning av information skapar kunskap. I just nämnda exempel 
skedde den exakta motsatsen, för lite information gjorde att fel beslut fattades.     
 
5.4 Förslag till handlingsplaner 
 
I följande stycke presenteras fyra förslag till handlingsplaner. Dessa har tagits fram av 
forskaren som en del av steg 3, analys, enligt Buchanan och Gibbs (1998) IA modell. 
Handlingsplanerna baseras på de fyra huvudteman som identifierades i innehållsanalysen av 
intervjudata samt organisationsbeskrivningen.  
 
5.4.1 Handlingsplan för Rutiner och Regler 
 
Gällande rutiner och regler kan ett flertal handlingsplaner utarbetas utifrån detta 
examensarbetes resultat. Bristen på klara regler och rutiner är tydligt framträdande. Trots 
detta är det viktigt att framhålla att medarbetarna inte har uttryckt att de inte klarar av att 
genomföra sina arbetsuppgifter, de har samtliga fungerande sätt att arbeta på. Att genomföra 
en avdelningsöverskridande rutin eller regel för publicering av information på enheten K: 
ställer sig forskaren skeptisk till. Förslaget som här presenterar grundas i det faktum att 
organisationen vid mer än ett tillfälle fått betala böter på grund av felaktig användning av 
bilder. Därför krävs tydliga rutiner och regler för bildhantering. Rutinen föreslås bland annat 
innehålla regler för hur en bildfil ska döpas för att undvika att den används felaktigt. Även 
nuvarande struktur, där motiv bestämmer var en bild ska placeras, behöver ses över. 
Forskaren anser även att marknaden för andra resurser som hanterar bildmaterial bör 
utforskas. Denna handlingsplan bör ske omgående i syfte att förhindra framtida bötesavgifter.     
 
5.4.2 Handlingsplan för Informationsresurser 
 
Inom detta tema kan också flera förslag på handlingsplaner göras. Här har forskaren valt en 
resurs att fokusera på. Denna resurs är Lotus Notes och utnyttjas av samtliga medarbetare. 
Handlingsplanen är tvådelad. Först föreslås att Kalenderfunktionen ska användas av samtliga 
medarbetare. Hur denna ska användas behöver bestämmas av medarbetarna, och resultatet bör 
formuleras som ett styrdokument med klara regler om hur tjänsten ska användas. Målet med 
detta är att framförallt Turistbyrån snabbt ska kunna ta reda på var medarbetare befinner sig 
för att Turistbyråns inofficiella roll som reception i så liten utsträckning som möjligt ska 
påverka deras faktiska arbete. Den andra delen av denna handlingsplan rör vilka andra 
användningsområden resursen kan ha. Detta behöver utforskas, till exempel möjligheten att 
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använda Lotus Notes istället för Facebook för att chatta och bilda diskussions- eller 
informationsgrupper. Exakt hur detta ska ske ligger utanför forskarens kunskapsbas men 
förslagsvis kan en arbetsgrupp eller liknande utses för att undersöka resursens potential 
vidare.   
 
5.4.3 Handlingsplan för Organisationskultur 
 
Resultatet utav analys av intervjudata tyder på att organisationskulturen behöver förbättras. 
För att denna ska förbättras föreslås därför att medarbetarna får möjligheten att prova på att 
arbeta inom en annan avdelning. Detta i syfte att bredda varje medarbetares förståelse för 
organisationens omfattande verksamhet. Eventuella vinster detta kan medföra är att framtida 
samarbeten mellan avdelningar kan ske enklare och att medarbetarna personligen förstår vad 
en annan avdelning gör. Eventuellt kan vissa ekonomiska eller tidsparande aspekter även 
vinnas om en bättre förståelse för varje avdelnings verksamhet uppstår. Genomförande 
rekommenderas ske under lågsäsong.   
 
5.4.4 Handlingsplan för Informationsflöde  
 
Den av forskaren identifierade resurs som i störst utsträckning påverkar organisationens 
interna informationsflöde är Onsdagsmötet. Eftersom mötet är det enda tillfälle då samtliga 
medarbetare har möjlighet att delta föreslås det att en arbetsgrupp utses för att finna en 
passande struktur och förmedlar denna struktur till sina kollegor. Aspekter som forskaren 
anser särskilt relevanta att strukturera är: (1) när ska mötet ske? (2) vem ska tala och varför? 
(3) hur länge ska medarbetare tala? (4) hur ska varje medarbetare förbereda sig inför mötet? 
Syftet med handlingsplanen är att förbättra informationsflödet mellan organisationens 
avdelningar. Denna åtgärd bör genomföras så snart som möjligt och dokumenteras i form av 
ett styrdokument.  
 
 
6. Diskussion och slutsats 
 
I detta kapitel presenteras det aktuella examensarbetets diskussion. Diskussionen är uppdelad 
i två avsnitt. Den första är en diskussion av resultatet i förhållande till tidigare studier och 
mina egna reflektioner. Det andra avsnittet är en diskussion med ett kritiskt förhållningssätt 
till de vetenskapliga metoder som använts i studien. Här stödjer jag mig av metodlitteratur 
och mina egna erfarenheter av att samla in och analysera data. Slutligen sammanfattas 
examensarbetes slutsats i förhållande till det syfte och frågeställningar som presenteras i 
kapitel 1, Inledning.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Grunden för detta examensarbetes var att ledningen för en organisation uttryckt oro över 
informationshantering och då med särskilt fokus på användandet av enheten K: som 
informationsresurs. Resultatet visar att även medarbetarna upplever resursen problematisk. 
Dock framgår det av resultatet att majoriteten över lag klarade av att återfinna och använda 
information på enheten K:, det vill säga att det aktuella informationsbehovet möttes med hjälp 
av enheten K:. Jag anser därför att resursen har en klar och tydlig plats inom organisationen 
men att en fortsatt diskussion om hur och varför den används krävs, inom varje enskild 
avdelning men också sett över hela organisationen. Begreppet diagnostisk nytta (Botha & 
Boon 2003, s. 25) är beskrivet i relation till IA. Detta element innebär att strukturen i en IA 
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har styrkan att avtäcka både svaga och starka aspekter i en organisations 
informationshantering. Resultatet av detta examensarbete visar att det dagliga arbetet inom 
organisationen fungerar relativt väl. Medarbetarnas berättelser om hur de såg på rutiner och 
regler speglar detta väl. Det som framkom, att många rutiner var godtyckligt utarbetade, är 
enligt mig inte nödvändigtvis av ondo och argumentet: ”funkar det så funkar det” är inte helt 
orimligt. Däremot så kan dessa godtyckligt utarbetade rutiner ställa till problem inför 
framtiden. Låt säga att ett flertal medarbetare slutar eller att organisationen utvidgas, hur går 
man då till väga när ny personal ska utbildas? Av denna anledning anser jag, likt Andén 
(2008) och Buchanan och Gibb (2008b), att en informationspolicy borde införas. Denna 
policy skulle kunna innehålla förutbestämda rutiner och regler rörande intern 
informationshantering eller som Andén (2008) framhåller, vara tillgänglig för att tydliggöra 
organisationens syn på informations vikt. Även Botha och Boon (2003, s. 26) framhåller 
värdet av en informationspolicy. Denna policy bör innehålla aspekter som ekonomiska, 
fysiska och mänskliga resurser. Vidare bör den innehålla en strategi för beslutsfattande inom 
en organisation.  
 
Bland de förutsättningar som presenterats i resultatet av denna studie finns flera intressanta 
aspekter. En sådan aspekt är rummets utformning och medarbetarnas plats i denna. Detta var 
inget som jag kommit i kontakt med under inläsning av tidigare forskning men påvisar hur 
många variabler som ingår i en organisations informationsmiljö (Botha & Boon 2003).   
 
Ser man till utförandet av detta examensarbete är det min åsikt att en enkätundersökning 
skulle möjliggjort en ännu mer detaljerad beskrivning och analys av organisationens interna 
IM. Av de tidigare studier som används i detta arbete har flertalet (Buchanan & Gibb 2008b; 
Jones 2005; Andén 2008) genomfört intervjuer kombinerat med enkäter. En 
enkätundersökning genomfördes inte då tidsramen för detta examensarbete inte tillät det. Att 
komplettera resultaten av detta examensarbete med en enkätundersökning är ett förslag på 
fortsatt forskning eller undersökning av organisationen.   
 
Enligt Botha och Boon (2002, s. 26) bör en IA genomföras med ett kritiskt förhållningssätt. 
En oerhört intressant aspekt i organisationens informationshantering är medarbetarnas 
användning av Facebook. Resursen är, särskilt för Turistbyrån, en av förutsättningarna för 
dem att dela, använda och återfinna intern information. Däremot visade det sig att resursen 
inte var särskilt användbar för att spara intern information. Möjligheten att gå tillbaka och 
använda sig av äldre information ansågs svårt. Att Facebook också är en plattform för privat 
bruk framgick tydligt då alla deltagare använde sina privata konton. En deltagare gav uttryck 
för att hon ibland kände att hon aldrig kunde släppa taget om jobbet på grund av detta. Detta 
anser jag vara ett intressant område för fortsatt forskning: vilka är de för- och nackdelar som 
finns gällande att skapa, dela, använda intern information via Facebook. Jag ställer mig därför 
kritiskt till användandet av Facebook som intern informationsresurs inom en organisation. 
Frågor som träder fram är till exempel: vilka säkerhetsaspekter är aktuella om en organisation 
använder Facebook på det sätt BoråsBorås TME ABs medarbetare gör? Hur påverkas 
medarbetarna förhållande till arbete respektive fritid? 
 
Vidare är det min uppfattning att resultatet av denna studie visar på att det finns brister i 
organisationskulturen. Tidigare forskning (Buchanan & Gibb 2008b, s. 151) har visat att 
fragmenterade organisationer som består av små och löst sammansatta grupper av 
medarbetare kan ge upphov till olikheter i tillämpning av existerande informationsresurser 
och rutiner. Buchanan och Gibb (2008b, s. 153) framhåller att en förutsättning för en god 
organisationskultur är att formella policydokument och styrdokument finns. Det aktuella 
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resultatet visar att den undersökta organisationen har ett formellt policydokument men 
styrdokument för hur intern information ska hanteras saknas. Gruppintervjuerna och 
påföljande innehållsanalys visar att det inom organisationen finns en upplevd uppdelning 
mellan Turistbyrån och övrig verksamhet. Jag uppfattar det som om organisationen är väl 
medveten om detta, då medarbetarna själva inte hade några problem att diskutera detta i 
grupperna. Även det faktum att organisationskultur var ett av de ämnen som beskrevs i de 
styrdokument (BoråsBorås TME AB 2012) som jag fick ta del av styrker detta faktum. Detta 
är ett område som definitivt skulle kunna utforskas ytterligare, men detta ligger utanför denna 
studies syfte.  
 
6.2 Metodkritik 
 
Fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod bygger på antagandet att gruppens interaktion 
och dynamik ska ge ett rikt datamaterial (Wilkinson 2008, s. 180). Metoden ställer högre krav 
på forskaren än många andra intervjumetoder. Bryman (2011, s. 453ff.) tar bland annat upp 
att forskaren måste hitta en balans mellan hur mycket denne styr samtalet. Risken finns att det 
annars flyter iväg och syftet med intervjun går förlorat. Men om forskaren styr intervjun för 
mycket riskerar frågorna att bli ledande vilket kan påverka utsagorna från deltagarna (Bryman 
2011, s. 463f.). Problematiken med att balansera intervjuerna vad gäller styrning var särskilt 
aktuell vid intervjutillfälle två. Vid flera tillfällen under intervjun blev jag därför tvungen att 
ställa frågor då diskussionerna tenderade att ta allt för generella uttryck. Detta kan ha hämmat 
gruppens dynamik. Vid intervjutillfälle ett flöt diskussionen lättare, här behövdes bara små 
korta frågor ställas för att följa upp och förtydliga några frågor. Skillnaderna mellan 
intervjutillfälle ett och två var framförallt antalet deltagare. Vid tillfälle ett var de fyra och vid 
tillfälle två sex personer i grupperna. Bryman (2011, s. 453) diskuterar gruppstorlek och 
framhåller att större grupper kan göra att deltagarna drar sig för att prata. Min uppfattning är 
att så var fallet gällande intervjutillfälle två. Eventuellt hade det fungerat bättre om deltagarna 
delades in i grupper om fem men så blev inte fallet därför att deltagarna själva valde när det 
passade dem att delta. I annat fall hade intervjutillfällena riskerat att få ett lägre deltagande.   
 
Kritik går att rikta mot den aktuella studien för att antal deltagare i fokusgrupperna var för 
litet, sammanlagt tio stycken. Men om antalet deltagare är för stort är det omöjligt att göra en 
djupgående analys av innehållet i intervjuerna (Kvale 1996, s. 102). Likt Bryman (2011, s. 
453) anser jag att större grupper inte nödvändigtvis är bättre eftersom engagemanget i 
diskussionerna kan bli lågt. En risk med ett bekvämlighetsurval (Morse & Niehaus 2009, s. 
64) är att deltagarna inte nödvändigtvis är de mest representativa i urvalet. I denna studie var 
detta inte ett problem eftersom organisationen liten och antalet medarbetare litet. Dock 
representerar urvalet nästan samtliga heltidsanställda inom organisationen och ses därför som 
representativt. Bekvämlighetsurvalet och hur pass frivillig studien faktiskt var går att 
ifrågasätta. Studien var trots allt ”beställd” av VD. Detta kunde således inneburit att 
deltagarna kände sig tvingade att del ta i studien. Det är min uppfattning att så inte var fallet. 
Jag ansåg att samtliga deltog frivilligt men detta kan jag inte bevisa och kan användas som 
argument emot studiens tillförlitlighet. 
 
Gällande valet att använda innehållsanalys så framhåller Patton (2004) att det är en fördel om 
två personer, oberoende av varandra läser och tematiserar data separat för att sedan träffas och 
kritiskt jämföra teman. Detta var inte möjligt eftersom denna studie genomförts enskilt.    
 
Jag vill slutligen lyfta fram min modifierade version av Buchanan och Gibbs (1998) modell 
för genomförandet av IA. Som redan nämnts framhåller författarna (Buchanan & Gibb 1998, 
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s. 47) att modellen är flexibel och att det är upp till organisationen att bestämma hur den ska 
tillämpas. I detta examensarbete är det jag som har modifierat modellen och inte 
organisationen. Därför kan det riktas kritik emot att studien inte är genomförd som en 
fullständig IA. Jag anser trots detta inte att detta innebär något negativt för studien eller dess 
resultat. Tidigare presenterade studier (Andén 2008; Petroff 2003; Buchanan & Gibb 2008b) 
har samtliga modifierat den grundmodell som använts. Mot bakgrund av dessa anser jag 
därför att min modifierade IA modell snarare påvisar metodens närmaste oändliga 
användningsmöjligheter.   
 
6.3 Slutsats 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva och analysera den interna 
informationshanteringen inom företaget BoråsBorås TME AB och dess tre olika 
affärsområden med hjälp av IA som teoretisk ram. Att använda IA som teoretisk ram har 
medfört en tydlighet i genomförandet av studien. Trots att modellen har modifierats och ett 
steg valts bort är IA en metod som forskaren anser vara mycket användbar för liknande 
studier. De huvudfynd som presenteras i studien beskriver bland annat att på grund av 
kollegial samverkan lyckas organisationen BoråsBorås TME AB väl i sin interna 
informationshantering. Denna kollegiala samverkan ses som en av grundförutsättningarna för 
att medarbetarna ska kunna spara, dela, återfinna och använda intern information. Det är 
forskarens åsikt att detta fungerar då organisationen är relativt liten och medarbetarna har en 
fysisk närhet till varandra. Trots detta är slutsatsen att organisationen är i behov av 
styrdokument som tydligt fastslår vissa rutiner och regler. Dessa styrdokument borde enligt 
forskaren först och främst skapas på avdelningsnivå då arbetsuppgifter och arbetssätt skiljer 
sig mellan avdelningarna. En utvärdering av vissa resurser rekommenderas.  
 
Enheten K:, Facebook och onsdagsmötet identifierats som de viktigaste resurserna för intern 
informationshantering. Om tydliga regler och rutiner införs anses K: vara användbar för 
framtida bruk. Detta utesluter dock inte en implementering av till exempel ett intranät.    
 
Trots att resultatet av detta examensarbete fokuserar på en viss organisation anser jag att vissa 
resultat är möjliga att applicera på andra organisationer än den studerade. Organisationskultur, 
hur än diffust begreppet kan te sig, är oerhört viktigt för att en organisations 
informationshantering ska ske på bästa sätt. Jag anser därför att Buchanan och Gibbs (1998) 
teoretiska modell kan utvecklas för att särskilt gräva djupare i just denna aspekt av IA. Detta 
kan vara en anledning till att IA idag ofta ersatts med teorin bakom begreppet ”Knowledge 
Audit”. Den senare intresserar sig mer för organisationskultur (Spender & Scherer 2007). 
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Information	  kring	  examensarbete	  om	  intern	  informationshantering	  

på	  BoråsBorås	  TME	  AB	  
	  
Jag	  är	  student	  på	  Borås	  Högskola	  och	  studerar	  på	  bibliotekarieprogrammet	  på	  
institutionen	  för	  Bibliotek-‐	  och	  Informationsvetenskap	  (BHS)	  vid	  Högskolan	  i	  Borås.	  
Som	  ett	  led	  i	  min	  utbildning	  genomför	  jag	  just	  nu	  ett	  examensarbete	  på	  grundnivå,	  en	  
Kandidatuppsats.	  	  
	  
Syftet	  är	  att	  bland	  annat	  att	  försöka	  få	  svar	  på	  hur	  väl	  er	  informationsanvändning	  
överensstämmer	  med	  de	  resurser	  som	  finns	  tillgängliga	  och	  hur	  ni	  sparar,	  återfinner,	  
delar	  samt	  använder	  intern	  information	  på	  BoråsBorås	  TME	  AB.	  Jag	  planerar	  att	  
genomföra	  två	  fokusgruppsintervjuer	  med	  fyra	  till	  sex	  deltagare.	  Planerad	  längd	  för	  
samtalen/intervjuen	  är	  cirka	  en	  timme	  per	  fokusgrupp.	  Dessa	  samtal	  kommer	  handla	  
om	  hur	  ni	  inom	  er	  organisation	  hanterar	  information	  internt.	  Jag	  kommer	  att	  ställa	  
frågor	  kring	  hur	  ni	  gör	  idag,	  varför	  ni	  gör	  som	  ni	  gör	  men	  även	  vad	  ni	  anser	  saknas	  eller	  
tycker	  är	  bra.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  ni	  tillsammans	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  diskutera	  
frågorna	  och	  bidra	  med	  information	  för	  mitt	  examensarbete.	  Särskilt	  fokus	  kommer	  att	  
ligga	  på	  er	  användning	  av	  hårddisken	  K:	  som	  informationssystem.	  	  
	  
Fokusgruppsintervjuerna	  kommer	  att	  spelas	  in	  och	  senare	  transkriberas	  till	  text	  för	  att	  
analyseras.	  Ingen	  obehörig	  har	  tillgång	  till	  datamaterialet	  och	  samtliga	  deltagare	  
anonymiseras	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  är	  möjlig.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  
när	  som	  helst	  avbryta	  ditt	  deltagande	  utan	  förklaring.	  Vid	  en	  sådan	  händelse	  exkluderas	  
dina	  data	  ur	  examensarbetet.	  	  
	  
Studien	  genomförs	  på	  begäran	  av	  ledningen.	  
Har	  du	  frågor	  kring	  studien	  så	  tveka	  inte	  att	  kontakta	  mig.	  Tack	  på	  förhand	  för	  er	  hjälp!	  
	  
Hälsningar,	  
John	  Niklasson	  
	  
E-‐post:	  john.niklasson@mail.com	  
Tfn:	  076	  –	  XXX	  XX	  XX	  
	  
Jag	  handleds	  av	  Alen	  Doracic	  och	  Johan	  Eklund,	  båda	  universitetsadjunkter	  vid	  BHS.	  
	  
Alen	  Doracic	  	   	   	   Johan	  Eklund	  
E-‐post:	  alen.doracic@hb.se	   	   E-‐post:	  johan.eklund@hb.se	  
Tfn:	  033	  –	  XXX	  XX	  XX	   	   	   Tfn:	  033	  –	  XXX	  XX	  XX	  
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Skriftligt	  samtycke	  till	  att	  delta	  i	  examensarbete	  om	  intern	  
informationshantering	  på	  BoråsBorås	  TME	  

	  
Jag	  har	  muntligen	  och	  skriftligen	  informerats	  om	  syftet	  och	  genomförande	  
av	  detta	  examensarbete.	  Jag	  har	  haft	  tillfälle	  att	  i	  lugn	  och	  ro	  läsa	  igenom	  
informationen	  och	  ställa	  frågor.	  
	  
Jag	  ger	  härmed	  mitt	  samtycke	  till	  att	  delta	  i	  en	  fokusgruppintervju	  där	  det	  
jag	  uttrycker	  kommer	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  analys	  av	  BoråsBorås	  TME	  AB:s	  
interna	  informationshantering.	  	  
	  
Jag	  är	  medveten	  om	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt	  samt	  att	  jag	  när	  som	  helst	  
kan	  välja	  att	  inte	  längre	  delta	  i	  studien.	  Jag	  behöver	  då	  inte	  ange	  någon	  
förklaring.	  	  
	  
	  
	  
	  
Datum……………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
Medarbetares	  underskrift………………………………………………………...	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
John	  Niklasson,	  Student	  
Institutionen	  för	  Bibliotek-‐	  och	  Informationskunskap	  
Högskolan	  i	  Borås	  
076	  –	  XXX	  XX	  XX	  
john.niklasson@mail.com	  
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Intervjuguide	  
Ordningen	  på	  frågorna	  kan	  komma	  att	  ändras	  då	  en	  öppen	  diskussion	  med	  lite	  inverkan	  
av	  ledaren	  eftersöks.	  Av	  samma	  anledning	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  alla	  frågor	  ställs.	  
	  
Individuella	  frågor:	  

-‐ Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  på	  företaget?	  
- Vilken	  avdelning	  tillhör	  du	  och	  vad	  är	  din	  huvudsakliga	  arbetsuppgift?	  

	  
	  

Gruppfrågor:	  
	  
- Kan	  ni	  berätta	  om	  vilka	  erfarenheter	  ni	  har	  av	  rutiner	  för	  att:	  	  
(1)skapa,	  	  
(2)sprida	  och	  	  
(3)lagra	  	  
intern	  information?	  Fungerar	  det?	  Är	  det	  samma	  sätt	  för	  olika	  
avdelningar?	  

	  
- Kan	  ni	  berätta	  om	  vilka	  regler	  ni	  har	  för	  informationshantering?	  	  
	  

- Hur	  upplever	  ni	  informtionens	  åtkomlighet	  på	  företaget?	  Hur	  
kommer	  ni	  åt	  den?	  	  
	  

- Vilka	  informationsresurser	  använder	  ni	  i	  ert	  arbete/arbetsuppgift?	  
Vilka	  finns	  tillgängliga	  (K:	  m.fl.)?	  

	  
- Kan	  ni	  ge	  exempel	  på	  tillfällen	  då	  ni	  använt	  en	  informationsresurs,	  då	  
det	  fungerat	  bra	  /	  mindre	  bra?	  

	  
- Hur	  använder	  ni	  (resurs)?	  Vad	  fungerar/	  fungerar	  inte?	  Varför?	  
Förslag	  på	  förändringar?	  	  

	  
- Kan	  ni	  ge	  exempel	  på	  när	  flödet	  av	  intern	  information	  fungerat	  bra	  
respektive	  dåligt?	  Vad	  fungerade/	  fungerade	  inte?	  Varför?	  Förslag	  på	  
förändringar?	  

	  
- Vilka	  är	  era	  uppfattningar	  om	  organisationen	  BoråsBorås?	  Hur	  skulle	  
ni	  beskriva	  organisationskulturen?	  

	  
- Hur	  ser	  ni	  på	  informationsflödet	  mellan	  avdelningar	  (TME)?	  
Bra/dåligt?	  

	  
	  


