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the Swedish Government Offices. The Government Offices 
comprise the Prime Minister’s Office, the Government Ministries 
and the Office for Administrative Affairs. Approximately 4 500 
members of staff are employed, of whom around 120 are political 
appointees. For this study, interviews have been conducted with 15 
senior officials and political appointees at the Government 
Ministries and the Prime Minister’s Office. The interviews have 
been supplemented with literature studies based on user studies 
research in library and information science. The aim has been to 
find out who or what the interviewees consult for information, but 
also to gain a deeper understanding of how the interviewees find 
and relate to information and information sources.  

The results show that information is actively sought and that a 
mixture of formal and informal information is used. Information 
sources need to be reliable and, because of time pressure, also need 
to be easy accessible. The interviewees favour the Internet for 
accessing information but, depending on the situation, verbal 
communication is also preferred in many cases. The interviewees 
in this study did in general not use the library. Reasons for this 
were mainly distant locations of the libraries and lack of awareness 
of its services. 
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Inledning 
Ämnet för denna magisteruppsats är hur tjänstemän vid Regeringskansliet söker och värderar 
information och informationskällor. Den empiriska studien av detta har genomförts med hjälp 
av intervjuer för att undersöka hur tjänstemän där förhåller sig till information i sitt 
yrkesutövande och förutsättningarna för detta. Med sådana förutsättningar avses bland annat 
interna informationstjänster och informationskanaler. En del av denna undersökning fokuserar 
således på dessa och hur de fungerar i förhållande till tjänstemännens informationsbehov. 
Regeringskansliet är den myndighet som arbetar direkt under regeringen och bereder politiska 
frågor. Under ett år fattar regeringen ungefär 10 000 beslut. Till sin hjälp har regeringen en 
stab bestående av ca 4 500 tjänstemän, varav majoriteten är opolitiska tjänstemän som arbetar 
med att ta fram uppgifter i de olika frågor som regeringen ska fatta beslut om. Man arbetar till 
exempel med prognoser och beräkningar, propositioner och utredningar och sköter också 
kontakten med de statliga myndigheterna och företräder Sverige inom EU. Underlag och 
förslag till olika regeringsbeslut tas fram och man utreder olika frågor av na tionell och 
internationell karaktär (www.regeringen.se). Det handlar sammanfattningsvis om en mycket 
kunskaps- och informationsintensiv miljö i ständig förändring, där tjänstemännen i sitt dagliga 
arbete är beroende av att kunna söka, snabbt finna och använda information.  
I denna uppsats intresserar jag mig för hur man söker och inhämtar information för denna typ 
av beredningsarbete och hur man som tjänsteman resonerar kring detta. Lars Höglund & Olle 
Persson konstaterar att information och kommunikation är lika ”fundamentalt för 
problemlösningsarbete som energi och materia är för en materiell produktionsprocess” 
(Höglund & Persson 1985, s. 147). Dock tenderar information ibland att uppfattas som 
självklart och problematiseras inte alltid. Genom att studera hur informationsprocesser kan ta 
sig uttryck och vad som styr dessa kan man också ytterligare utveckla och systematisera 
befintliga informationssystem och informationstjänster. 
Undersökningen har genomförts inom ramen för magisterkursen i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Målgruppen är personal och studenter vid 
Bibliotekshögskolan samt berörda vid Regeringskansliet och andra intresserade. 
Undersökningens syfte har varit att få en djupare inblick och förståelse för hur man som 
tjänsteman i Regeringskansliet resonerar kring information och informationskällor i 
förhållande till det arbete man utför. I uppsatsens centrum står därför den empiriska 
undersökningen och dess resultat.  

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Först redogörs för bakgrund och val av ämne samt 
diskussion kring problem, syfte, tidigare forskning och teori samt metod. Därefter redovisas 
resultat, analys och slutsatser och sammanfattning.  

Bakgrund och val av ämne 
Intresset för att skriva uppsats inom detta område väcktes gradvis under två semestervikariat 
vid Utrikesdepartementets arkivsektion. Den inblick det medförde i en av många 
informationsintensiva miljöer inom Regeringskansliet gav uppslag till magisteruppsatsämne 
och en vilja att ytterligare studera hur Regeringskansliets tjänstemän förhöll sig till 
information; hur de gick tillväga för att finna den information de behöver samt hur man ser på 
olika informationskällor. 
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Med tiden befästes tanken på att göra en studie av detta i magisteruppsatsen för att få denna 
vidare inblick. Vid förfrågningar rekommenderades jag att kontakta Regeringskansliets 
bibliotekssektion för att få hjälp med ytterligare vägar in i organisationen och ringa in 
funktioner. Då beslutades också om studiebesök på Regeringskansliets samtliga 
biblioteksfilialer. På så vis kunde jag själv utifrån samtalen med samordnare på dessa filialer 
orientera mig och bilda mig en uppfattning om de informationsproblem som kunde tänkas 
föreligga på Regeringskansliet. Därefter kunde underlag för den egentliga intervjustudien 
utvecklas. 

Ytterligare en anledning till kontakten med bibliotekssektionen var ett intresse för deras roll 
som förvaltningsbibliotek och hur deras verksamhet svarar mot det mål som de ställt upp; att 
”snabbt och effektivt förse politiker, tjänstemän, kommittéer och utlandsmyndigheter med 
relevant faktaunderlag och information” (internt material). Ett delmål med intervjuerna var 
också att få en bild av tjänstemännens uppfattning om Regeringskansliets 
biblioteksverksamhet och vilken nytta man tror sig ha av deras tjänster.  

Under arbetet kom dock användningen av bibliotekstjänster att bli en del av den helhet jag 
ville studera. Som ingång till studien var det dock en mycket lämplig startpunkt. 

Efter studiebesök specificerades ämnet genom litteraturstudier och diskussioner. En dynamisk 
problemformulering har legat till grund för arbetet. Detta innebär att jag från början valt att 
hålla den konkreta problemformuleringen öppen för att inte begränsa möjligheten att upptäcka 
nya aspekter på det studerade problemet (Patel & Davidson 2003, s 42). En alltför snävt 
hållen hypotes hade kunnat begränsa upptäckten av sådana nya aspekter. Att arbeta utifrån en 
sådan dynamisk problemformulering är vanligt vid kvalitativa undersökningar.  
Min tidigare inblick i organisationen var till hjälp för min studie. Jan Trost menar att man ska 
undvika att studera en egen arbetsplats då det ligger för nära en själv (Trost 1998, s. 13). Han 
menar att det finns en risk att man tror sig veta alltför mycket om det studerade fenomenet och 
har svårt att distansera sig. För denna uppsats räkning bedömer jag inte detta som något 
problem då man vid tillfällig anställning bara skrapar på ytan på organisationen och inte 
kommer den nära på samma sätt som när man är fast anställd. Arbetet på arkivsektionen 
innebar också något av ett utifrånperspektiv på tjänstemännens handläggnings- och 
beredningsarbete och ett annat sätt att lära känna organisationen. Det medförde en 
förförståelse för tjänstemännens arbetsprocesser vilket underlättade uppsatsens intervjustudie.  

Utgångspunkten blev sålunda att  

ð undersökningen skulle ge en djupare förståelse för hur man som tjänsteman i 
Regeringskansliet förhåller sig till information i sitt arbete.  

ð undersökningen skulle belysa hur ett förvaltningsbiblioteks tjänster används och 
kan användas.  

Det har varit svårt att finna tidigare studier i ämnet vilket också blev en stimulerande 
utmaning i att genomföra denna undersökning. Dock finns magisteruppsatser som behandlar 
ett förvaltningsbiblioteks roll i sin moderorganisation samt olika typer av användarstudier, 
men ingen som specifikt tar upp hur denna typ av tjänstemän resonerar kring sin 
informationsinhämtning.  
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Problembeskrivning: formulering och avgränsningar 
För att regeringen skall kunna fatta beslut i olika frågor måste dessa förberedas i 
Regeringskansliet. De anställda tjänstemännen är därvid beroende av korrekt och bra 
information för att kunna ta fram och presentera relevant informationsunderlag till regeringen. 
Undersökningsproblemet i denna uppsats är att studera hur tjänstemän på Regeringskansliet 
förhåller sig till den information de behöver för att kunna fullgöra denna uppgift. Med att 
förhålla sig till information avser jag vilken information man behöver i arbetet och hur man 
söker den, samt hur man värderar olika informationskällor och informationskanaler. 
För att kunna få en bild av hur man som tjänsteman vid Regeringskansliet resonerar kring sin 
informationssökning görs i denna uppsats en empirisk kvalitativ undersökning. Detta 
empiriska material utgör uppsatsens centrum och har samlats in genom 15 intervjuer med 
anställda på handläggar- och sakkunnignivå vid Regeringskansliet.  

Undersökningsproblem kan definieras på många sätt. Runa Patel & Bo Davidson definierar 
undersökningsproblem som det man avser att lösa eller belysa genom undersökningen, vilket 
inte behöver innebära att problemet är något som är problematiskt i ordets vardagsbemärkelse 
(Patel & Davidson 2003, s. 9). Ett problem är helt enkelt något som man är intresserad av att 
skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om. Sven G Hartman talar om problem som en uppgift 
eller uppdrag som ska genomföras (Hartman 1993, s.16). Dessa definitioner stämmer väl 
överens med det övergripande sätt undersökningsproblem betraktas i denna uppsats.   
Det finns också många sätt att definiera och diskutera uppsatsens bärande begrepp såsom till 
exempel information och informationskällor. Detta kommer att diskuteras ytterligare i 
uppsatsens teoriavsnitt. Tom Wilson påpekar dock i sin artikel On User Studies and 
Information Needs vikten av att använda sig av en definition som är lämplig för den 
undersökning man genomför (Wilson 1981, s. 3). Jag har i denna uppsats valt att ge 
information en vid innebörd så att det ska kunna innefatta alla de aspekter av information som 
är av betydelse för tjänstemännens arbete.  
De exempel på olika informationstyper som förekommer i denna undersökning har 
konkretiserats utifrån min uppfattning om vad som skulle kunna vara relevant för 
respondenterna. Till exempel sådant som PM, lagtext, protokoll, nyhetsbrev, rapporter och 
statistik samt även seminarier, möten och konferenser och liknande. Denna konkretisering 
baserades delvis på den inblick i olika dokumenttyper och arbetsprocesser jag fick i UD:s 
arkivsektion, men också utifrån de forskningsrön som framkommit inom biblioteks- och 
informationsvetenskap om informationsbeteende och informationspreferenser för att lyfta 
fram andra aspekter, vilket diskuteras vidare i uppsatsens teoriavsnitt.   

I denna undersökning görs skillnad mellan information för att klara det dagliga arbetet och 
information för att uppdatera sig professionellt. Skillnaden kan vara svåravgränsad men med 
information för det dagliga arbetet avser jag sådan information som krävs för att lösa en 
konkret daglig arbetsuppgift som återkommer regelbundet. Information för att uppdatera sig 
professionellt är sådan information som behövs för att lösa befintliga arbetsuppgifter bättre, 
på nytt sätt eller för att kunna hantera nya sorters arbetsuppgifter. Det krävs också sådan 
professionell uppdatering för att kunna utvecklas i sitt arbete, klara nya utmaningar i det 
dagliga arbetet eller möjliggöra vidare karriär. Distinktionen gjordes i första hand för att 
bättre strukturera intervjufrågorna men kom också att bli en frågeställning i sig.  

Man kan tala om olika sorts informationssökning med olika syften. Denna undersökning 
koncentrerar sig genomgående på nyttoinriktad informationssökning, det vill säga 
yrkesmässig informationssökning som ska föra en arbetsprocess vidare mot sitt resultat. Ett 
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helhetsperspektiv har hållits på respondenternas arbetsprocesser. Den enskilda konkreta 
arbetsuppgiften som var aktuell vid intervjutillfället har inte studerats annat än som en 
illustration.  

De interna informationstjänster som tas upp i uppsatsen har valts utifrån den kunskap jag själv 
hade om organisationen och dess informationsresurser. Ursprungstanken var att studera 
Regeringskansliets biblioteks roll för tjänstemännens informationsinhämtning. Dock valde jag 
att utvidga detta mot ett mer holistiskt perspektiv, då jag ansåg att enbart studera biblioteket 
skulle ge en inkomplett bild av informationsvanorna. Med ett holistiskt perspektiv menar jag 
viljan att förstå hela tjänstemännens arbetssituation, och en förutsättningslös hållning till hur 
tjänstemännen använder och ser på information, snarare än enbart hur de använder och ser på 
biblioteket.  
De externa informationskällorna och kanalerna tjänstemännen kunde tänkas nyttja var så 
många och omfattande att överblick och kategorisering på förhand var svår. I och med 
tjänstemännens olika sakområden kunde dessa också skilja sig åt. Ett delmål med studien blev 
dock att undersöka om det skulle framkomma gemensamma drag vid val av externa källor,  
oavsett olika sakområden.  

Regeringskansliet: Organisation och arbetssätt 
Detta avsnitt beskriver Regeringskansliets organisation och verksamhet samt vad som 
utmärker tjänstemännens arbete. Beskrivningen bygger på informationsmaterial från 
Regeringskansliet, uppslagsverk, litteratur samt tjänstemännens beskrivning av sitt arbete.  

 
Figur 1: Regeringskansliets organisation. Illustration: Jakob Wegelius. Källa: Baspaketet 
(informationsmaterial) 
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Regeringskansliet är den myndighet som förbereder regeringens ärenden. Som framgår av 
figur 1 består Regeringskansliet av Statsrådsberedningen, Förvaltningsavdelningen samt ett 
antal fackdepartement inklusive svenska ambassader i utlandet.  

Statsrådsberedningen är statsministerns kansli som leder och samordnar arbetet i 
Regeringskansliet.  

I departementen förbereds regeringens ärenden och varje departement ansvarar för olika 
sakfrågor. Vilka departement som finns inom Regeringskansliet kan variera. För närvarande, 
våren 2004, finns Justitie-, Utrikes-, Försvars-, Social-, Finans-, Utbildnings-, Jordbruks-, 
Kultur-, Miljö- och Näringsdepartementet. Många frågor är dock departementsövergripande 
och berör alla departement i deras arbete, som exempelvis EU-arbetet, hållbar utveckling och 
jämställdhet.  

Förvaltningsavdelningen ansvarar för utveckling av Regeringskansliets styr- och 
arbetsformer, ekonomi-, förvaltnings- och arbetsgivarfrågor, IT, utbildning, bibliotek, arkiv, 
kommittéservice och övrig service samt intern och extern information.  

Regeringskansliets tjänstemän bistår regeringen i dess arbete att styra Sverige och genomföra 
sin politik. Tjänstemännen är cirka 4 500 till antalet varav omkring 120 är politiskt anställda. 
De andra är opolitiska tjänstemän som arbetar oberoende av vilken regering som sitter vid 
makten. Tjänstemännen arbetar med att utreda olika frågor, styra Sveriges cirka 300 
myndigheter och ta fram underlag till beslut. Mycket av arbetsuppgifterna karaktäriseras av 
olika processer, såsom exempelvis budgetprocessen. Tjänstemännen fungerar således som en 
stab till regeringen men har dock en central position i och med sin kunskap och expertis. Inom 
statsvetenskaplig forskning har tjänstemännen och deras roll i det politiska systemet länge 
utgjort föremål för studier, särskilt vad avser olika aspekter av rollfördelning mellan politiker 
och tjänstemän (Rothstein 1997, s. 176). 

 

Figur 2: Departementens organisation.  

 
 Departementens interna organisation framgår av figur 2. De intervjuade tjänstemännen i 
denna uppsats arbetar inom departementens sakenheter, med undantag för respondenter från 
Statsrådsberedningen som var politiskt sakkunniga. Politiskt sakkunniga är politiskt tillsatta 
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och rättschef 

Administrativ enhet 

Sakenhet Sakenhet 

Politiskt sakkunniga Pressekreterare 

Sakenhet 

Rättssekretariat 



8 

beredande departementstjänstemän som gör granskningar utifrån ett politiskt perspektiv. De 
personer som intervjuats från sakenheter är departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd. 
Departementssekreterare är handläggare för en viss ärendegrupp inom en sakenhet i ett 
departement och föredragande inför departementschefen eller annat statsråd i dessa ärenden. 
Kansliråd och ämnesråd är samma hierarki, kansliråd är dock ofta chefer och ämnesråd är 
specialister med en ämnesspecialitet. I denna undersökning jämförs dock inte befattningarna 
och görs till föremål för särskilda studier utan ambitionen har varit att finna gemensamma 
mönster oavsett befattning. För enkelhetens skull refereras i denna uppsats därför till 
respondenterna utifrån beteckningen tjänstemän eller handläggare.  

En viktig person för tjänstemännens arbets- och informationsprocesser som bör nämnas är 
statssekreteraren. Som synes av figur 2 är denna person länken mellan statsrådet och 
tjänstemännen på sakenheterna och organiserar departementets arbete politiskt och ansvarar 
för planering och samordning. 
Regeringskansliet är en politiskt styrd organisation, där regeringen avgör arbetets inriktning 
och vilka frågor som ska prioriteras. I och med att statens uppgifter blivit allt fler och 
komplexa ställs regeringen inför problemet att samordna och genomföra politiska åtgärder 
inom många olikartade områden, där krav samtidigt ställs på specialisering och samordning 
(Petersson 2000, s. 129). Den offentliga verksamheten är så varierad att den kräver en 
långtgående arbetsfördelning. Internationalisering, den ökande tidspressen och massmediernas 
bevakning förstärker ytterligare trycket på regeringen. Antalet ärenden ökar och många frågor 
kräver snabba ställningstaganden, samtidigt som frågorna ökar i komplexitet. Organisationen 
är således i ständig förändring och omsättningen på personal är stor.   

Sammanfattningsvis kan Regeringskansliet beskrivas som en dynamisk arbetsplats där arbetet 
är hektiskt, intensivt och till stor del styrt av händelser och tendenser i omvärlden. I denna 
politiska miljö handlar det ofta om att på kort tid sätta sig in i nya frågeställningar med en 
ständigt föränderlig prioriteringsordning och nya inspel. Peterson beskriver detta allt snävare 
tidsperspektiv som en stark tendens i dagens politik där ”tidsrymden för beredning och beslut 
förkortas, där stora frågor dyker upp på den politiska dagordningen och kräver omedelbara 
beslut” (Peterson 2000, s. 143). Behovet av informationsunderlag är därför mycket 
omfattande, som tjänsteman är det viktigt att följa den politiska debatten och se olika aspekter 
på ett problem och kunna hitta alternativa lösningar (www.regeringen.se).   

Figur 3 visar tjänstemännens roll i arbetsprocessen där de är med i alla steg, utom själva 
beslutsfattandet.  
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Figur 3. Tjänstemännens roll i beslutsprocessen. Källa: Baspaketet 
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Interna informationstjänster vid Regeringskansliet 
Internets framväxt har ändrat förutsättningarna för många arbetsprocesser. Det som förut 
distribuerats manuellt kan nu åtkommas elektroniskt utan mellanhänder. Informationsresurser 
via Internet har inkorporerats i människors dagliga arbete som verktyg lika naturligt som 
telefon, dator med mera (Klobas 1996, s. 174).   

Nedan beskrivs några av de interna informationstjänster som fanns disponibla på 
Regeringskansliet 2003 och som utgör en del av förutsättningarna för informationssökning 
och informationsanvändning hos tjänstemännen. Arbetet med att underhålla och tillhandahålla 
dessa tjänster sker inom olika enheter inom Förvaltningsavdelningen som framgår av figur 3 
och beskrivs nedan.  

 

Intranätet 
Intranätet är en av Regeringskansliets interna informations- och kommunikationskanaler. 
Startsidan kallas för (hösten 2003) ”Insidan”.  Där finns övergripande information för 
Regeringskansliet, samt sidor för respektive departement med specifik information som riktar 
sig till dessa. Insidan har en redaktion på Information Rosenbad, som är Regeringskansliets 
gemensamma enhet för information och kommunikation. Varje departement har också en 
webbredaktör.  

Genom Insidan ska alla anställda få tillgång till aktuell information samtidigt. Där finns 
omfattande interninformation, men också länkar till ett stort antal externa databaser och 
svenska och internationella nyhetsportaler. Pressklipp från svenska dagstidningar distribueras 
också dagligen via internposten. Nämnas bör även Regeringskansliets externa webbplats, 
www.regeringen.se där det också finns ett dokumentarkiv med propositioner, Statens 
Offentliga Utredningar (SoU), departementens pressmeddelanden, statsrådens tal och artiklar, 
veckans ärendeförteckning och kalendarium som inte finns på intranätet.  

Intranätet används mycket av Regeringskansliets tjänstemän. En utvärdering av intranätet har 
visat ett 85 procent av tjänstemännen använder det dagligen och 98 procent varje vecka 
(Klaraposten). Både intranätet samt den externa webbplatsen är under ytterligare utveckling 
som beräknas färdigt april 2004. Denna utveckling bygger på slutsatser och 
rekommendationer som utvärderingen visat.  
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Regeringskansliets bibliotekssektion  
Regeringskansliets bibliotek är ett myndighets-/förvaltningsbibiliotek. Man har primärt öppet 
endast för politiker och tjänstemän inom Regeringskansliet.  

Tidigare har det funnits biblioteksverksamhet vid varje departement i Regeringskansliet, så 
kallade kvartersbibliotek. Vid en omorganisation 2001 avvecklades dessa kvartersbibliotek 
och fördes samman till ett bibliotek, Centralbiblioteket, beläget i Finansdepartementet. 

Figur 4: Biblioteksfilialernas organisatoriska placering i Förvaltningsavdelningen. 

 

Vid omorganisationen behöll Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet (Rosenbads-
biblioteket JU) och Statsrådsberedningen (Rosenbadsbiblioteket SB) sina respektive fysiska 
bibliotek med respektive inriktningar. Som synes av figur 4 är dock hela biblioteks-
verksamheten organisatoriskt sett sammanförd till en enhet inom Förvaltningsavdelningen: 
RK Arkiv och Bibliotek.  

Det är ett tjugotal bibliotekarier anställda, därtill cheferna. Bland bibliotekarierna finns en viss 
specialisering med anknytning till respektive departement, utöver generalistkompetensen. 
Bibliotekens inriktning är:  

- Statsrådsberedningen: Statsvetenskap - politik, Politikerbiografier, Förvaltning, 
Historia. 

- Justitiedepartementet: Juridik, Statsvetenskap, Offentligt tryck. 

- Utrikesdepartementet: Folkrätt, Internationella organisationer, internationell politik, 
Nutidshistoria, Länderbeskrivningar, Official Journal, Sveriges internationella 
överenskommelser (SÖ) 

- Centralbiblioteket: Ekonomi, Försvar, Jordbruk, Kultur, Miljö, Näringsliv, Sociala 
frågor, Utbildning.  

Biblioteksverksamheten bedrivs förutom i fysisk form även i virtuell form. Det virtuella 
biblioteket finns tillgängligt via intranätet, Insidan. Där finns bibliotekskatalogerna med 
bibliografiska uppgifter, elektroniska tidskrifter, uppslagsverk samt länksamlingar.  

Bibliotekssektionen beskriver sitt bestånd som efterfrågestyrt. De förfrågningar och 
beställningar man får sker ofta på kort varsel och man strävar därför efter snabb tillgänglighet. 

Förvaltningschefen 

RK Ekonomi Information  
Rosenbad  

RK Arkiv & 
Bibliotek 

Staben 

RK Service IT-enheten RK Personal  

Centralbiblioteket  UD:s bibliotek  Rosenbadsbiblioteket  
SB 

Rosenbadsbiblioteket  
JU 
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Mycket av utlåningen sker via telefon- och e-postkontakt, varpå det beställda materialet sänds 
med internposten. Det finns ingen statistik över antalet besök eller lån.  

 

Övriga interna informationskanaler 
Viktiga interna informations- och kommunikationskanaler inom Regeringskansliet är liksom 
vid de flesta andra arbetsplatser också e-post, enhetsmöten, arbetskamrater och närmaste chef. 
Etermedia såsom radio och TV avtalas av Information Rosenbad, administreras av IT och 
betalas av respektive departement. Det ges också ut personaltidning i pappers- och pdf-
version som ska skildra och belysa händelser och processer av generellt intresse för 
Regeringskansliets tjänstemän. Det arbetas även systematiskt med att ordna små 
miniseminarier då man bjuder in forskare, debattörer och liknande i syfte att se hur man kan 
vidareutveckla olika verksamhetsområden.  
Det finns riktlinjer för IT och kommunikation som det står varje medarbetare fritt att tillämpa. 
Mycket präglas i detta sammanhang av lagstiftning, vad avser till exempel kommunikationen 
till medborgare och deras rätt att ta del av information och offentliga handlingar.  
2003 kom rapporten Ett effektivare Regeringskansli – förslag till åtgärder som var ett resultat 
av ett regeringsbeslut om att starta ett projekt för effektivisering och rationalisering av 
Regeringskansliet. Där konstateras att IT- verksamheten utgör ett av de senaste årtiondenas 
snabbast växande område i Regeringskans liet (2003, s. 16). Den informationsteknologiska 
utvecklingen ger generellt stora effekter på de möjligheter Regeringskansliet har att kunna 
använda sig av information och kommunikation både externt och internt (2003, s. 106).   

I sin analys av detta menar rapporten dock att informationsverksamheten som denna relativt 
nya företeelse uppvisar ”typiska drag av att ha utvecklats helt behovsstyrt men utan 
övergripande samordning och koordinering” (2003, s.109). Förslag ges därför för hur man 
bättre kan utnyttja befintliga informationsresurser och också hur man kan lägga upp framtida 
strategier för detta.  

Hur vissa av de förslag i projektrapporten relaterar till de resultat som intervjuundersökningen 
i denna uppsats visar diskuteras närmare i analysavsnittet. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande magisteruppsats är att studera hur tjänstemän på handläggar- och 
sakkunnignivå på Regeringskansliet söker och får information för sitt arbete samt hur de 
värderar olika informationskällor. Frågeställningarna kan formuleras som följer: 

 

i. Hur söker tjänstemännen information för sitt arbete och hur ser man 
på olika informationskällor? Vilka grunder ligger för 
bedömningarna? 

 

ii. Finns det någon skillnad när det gäller informationsinhämtning för 
att genomföra det dagliga arbetet eller för att uppdatera sig 
professionellt, och går det att göra denna distinktion? 

 

iii. Hur ser man på biblioteket och hur används det? 
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Litteratursökning  
I detta avsnitt diskuteras de sökningar som gjorts för att skaffa mer kunskaper och finna 
lämplig teoretisk ram. Bakgrund till sökningarna är också diskussion med handledare och 
personal på BHS angående avgränsningar och infallsvinklar samt direkta litteraturtips, dels 
genom det första studiebesök jag genomförde på Regeringskansliets bibliotekssektion för att 
få informationsunderlag. Uppsatsens undersökningsproblem, syfte och frågeställningar har 
legat till grund för sökningar och val av teoretisk ram.  

 

Databaser 
Det finns många olika databaser att välja mellan för att söka information. Sökningar för denna 
uppsats har genomförts via referens- och fulltextdatabaser med olika ämnesinnehåll, såsom 
exempelvis  

• Libris 
• LISA 
• Ebsco 
• Rixlex 
• Rättsbanken 
• Library Literature & Information Science  
• Artikelsök  

 

Tryckta och elektroniska uppslagsverk såsom Nationalencyklopedin och Encyclopaedia 
Britannica Online konsulterades för att få översiktlig och kortfattad information om termer 
och begrepp. Sökmotorn Google har använts kontinuerligt.  

 
Sökvariabler 

Mina variabler/avgränsningar har varit: språk: nordiska språk samt engelska. 
Tidsbegränsning: varierande. Typ av material: böcker, tidskrifter, avhandlingar, uppsatser.  

De sökord jag använt mig av i olika kombinationer, och på olika språk, är till exempel:  

bedömningar  information   organisation   sakkunnig   
beredningsarbete   informationsanvändning  politiker  politik   statsadministration   
biblioteksanvändning   informationsbehov   problemlösning   tjänsteman   
bibliotekstjänster   informationsbeteende   prognoser   underlag   
departement   informationskällor   regering   utveckling   
departementssekreterare  informationsresurs   regeringskansliet   ämbetsman   
föredragning  informationssystem   relevans   ärendeberedning   
förvaltningsbibliotek   informationsvanor   relevansbedömningar    
granskning   myndigheter   relevanskriterier     
handläggare   myndighetsbibliotek   resurs     

 

Sökningar har också gjorts med inriktning på forskningsmetodisk litteratur, särskilt med 
avseende på kvalitativa studier och intervjutekniker. 
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Webbresurser 
Webbresurser såsom Sverige Direkt, Samwebb och Lagrummet har konsulterats för att nämna 
några för bakgrundsinformation om offentlig sektor. För att ytterligare bygga upp kunskap 
kring den studerade organisationen har jag studerat dess interna och externa webbplats samt 
olika typer av informationsmaterial om verksamheten. Nyhetsbrev från den externa 
webbplatsen har bidragit med löpande information om vad som händer inom 
Regeringskansliet till exempel i form av ärendeberedningar, vilken verksamhet som pågår 
inom departementen och så vidare vilket varit värdefullt för förståelse av verksamheten.  

 

Manuella metoder 
För att ytterligare fördjupa kunskapen och få teoretisk bakgrund om Regeringskansliet och 
dess arbete har jag studerat anteckningar och litteratur från tidigare studier i statsvetenskap.  

”Manuella” metoder såsom att gå igenom referenslistor, kurslitteraturlistor och 
bibliotekshyllor har bidragit till att hitta relevant forskning. Att gå igenom källförteckningar 
inom exempelvis olika avhandlingar i användarstudier som producerats inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap har varit till hjälp.  

 

För- och nackdelar: tryckta vs elektroniska källor 
Det finns för- och nackdelar med att använda tryckta och elektroniska källor, både med 
avseende på tillförlitlighet, tillgänglighet, auktoritet, aktualitet samt grad av relation till 
kopplad information, för att nämna några faktorer.  

Tryckta källor är mer läsvänliga och som användare har man vana i att skapa överblick över 
detta medium. Än så länge är det överlägset i auktoritet. Dock kan tryckta källor lätt brista i 
aktualitet. Tryckta källor i termer av monografier har oftast några år på nacken. Med tanke på 
den informationsteknologiska utvecklingen ändras förutsättningarna för 
informationsprocesser och därmed också de teoretiska diskussionerna kring desamma. Dock 
bidrar monografier med värdefull teoretisk introduktion, men även bakgrund och 
sammanhang, varför jag har inkluderat dessa i mina teoretiska studier.  

De senaste forskningsrönen publiceras snarare i artiklar. I sökningen efter teori kring denna 
typ av tjänstemäns informationssökning visade sig dock att få specifika studier hade gjorts 
varför aktualitetskravet fick stå tillbaka och mina sökningar gjordes utan tidsbegränsning för 
att få en sådan heltäckande bild som möjligt 

Elektroniska källor kan uppfylla aktualitetskravet men kräver en mer källkritisk hållning. 
Förutsatt att de uppdateras är de överlägsna i precision. Dock är de inte bättre än databasens 
grundläggande struktur förmår. Innehållet kan förändras eller försvinna. Föränderligheten gör 
att de brister i auktoritet. Möjligheten till överblick är stor, dock är invanda mönster rigida 
vilket gör att man föredrar tryckta källor. Elektronisk information är sökbar, sorteringsbar och 
kopplat till besläktad information. Den kan också skrivas ut, dock kan pappers- och 
printerkostnad utgöra en nackdel. 

Jag har för denna uppsats studerat officiella webbplatser för kunskap om regeringens arbete. 
Dessa har bidragit med värdefull bakgrund, men för att få inblick i den interna verksamhetens 
organisation har studier av intranätet varit nödvändigt samt egen insyn i organisationen. 
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Sökresultat och val av teoretisk ram 
Utifrån sökresultaten och uppsatsens syfte är den teoretiska ansats som jag anser ger den bästa 
förståelsen för ämnet teorier kring informationsvanor, behov och barriärer inkluderat 
bibliotekets roll och funktion. Det finns mycket skrivet om detta vilket resulterade i många 
träffar. Jag har här valt att ta upp några standardverk som jag fått fram genom 
databassökningar, manuella sökningar, kurslitteratur, källförteckningar- och referenslistor, 
tips och rekommendationer. Jag har sökt efter både generell bakgrundslitteratur samt specifika 
empiriska studier.  

Det var dock svårare att finna specifika empiriska studier på just denna typ av tjänstemäns 
informationsvanor, behov och barriärer att kunna bygga vidare på. Statsvetenskaplig 
forskning kring tjänstemän berör främst olika aspekter av byråkratiproblem och 
rollfördelning. Många biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier har gjorts på 
olika gruppers informationsvanor, som exempel kan nämnas skolelever, forskare, 
vårdpersonal, men jag har funnit få specifika studier om hur statstjänstemän resonerar kring 
informationssökning. Kanske hade fler studier gått att finna om jag använt andra sökvariabler 
och sökavgränsningar. 

De empiriska studier som tas upp i denna undersökning har viss internationell spridning. 
Detta gör det svårt att jämföra eftersom olika länders statsskick och statsorganisation skiljer 
sig åt, och därmed också förutsättningarna för tjänstemäns arbete. Studierna är av varierande 
relevans för min undersökning. Ett problem är till exempel i vissa fall att studierna är gjorda 
före Internets genombrott, som ju förändrat förutsättningarna för många arbetsprocesser. Jag 
har dock försökt fokusera på de generella slutsatser kring informationsbeteende som dras och 
hur dessa kan relateras till Regeringskansliet, samt de klassiska och tidlösa problem kring 
informationssökning som framträder i undersökningarna.  

Undersökningsproblemet i denna uppsats kan belysas från många olika perspektiv. I fokus för 
mitt intresse är dock användarens, tjänstemannens, syn på information och informationskällor. 
Jag har valt bort organisatoriska teorier eftersom jag bedömde dessa som alltför omfattande 
för denna studie. Organisatoriska aspekter bildar endast bakgrund för denna studie och inte 
primärt undersökningsobjekt. Vidare har, som påpekats, Internets snabba framväxt 
aktualiserat frågan kring planering och samordning av informationsresurser i organisationer. 
Detta diskuteras i denna uppsats främst utifrån bibliotekets roll och funktion. Man hade på 
samma sätt separat kunnat diskutera övriga informationsfunktioner i Regeringskansliet men 
dessa utgör endast bakgrundsbeskrivning. De tekniska aspekterna och systemen är heller inte 
huvudsakligt studieobjekt i denna undersökning utan det är användarens perspektiv och 
resonemang kring information som främst är av intresse. Utifrån uppsatsens 
undersökningsproblem och respondenternas arbetsbeskrivningar hade det därför till exempel 
varit intressant att mer ingående studera relevansbedömningar; aspekter som ligger till grund 
för att någon information eller informationskälla används. I denna uppsats har dock 
respondenternas beskrivningar av detta fått ge bilden av dessa bedömningar. 

 



17 

Tidigare forskning och teori 
I detta avsnitt integreras tidigare forskning och teori och de termer, begrepp och ansatser som 
jag anser relevanta för denna uppsats. Ett led i ett vetenskapligt arbete är också att kunna 
placera in sin uppsats i en forskningstradition, genom att redogöra för forskningsområdets 
inriktning och frontlinje (Lindblad 1998, s. 18).  

Som kunde konstateras efter litteratursökningen är biblioteks- och informationsvetenskap ett 
brett och multivetenskapligt ämne som kan studeras från många olika håll. Den tidigare 
forskning som jag valt att fokusera på i denna undersökning är ur biblioteks- och 
informationsvetenskaplig synvinkel huvudsakligen individers och gruppers interaktion med 
bibliotek och informationssystem, samt något rörande organisationen och dess 
informationsresursers användning och utveckling.  

Kapitlet inleds med en generell bakgrundsdiskussion kring informationsbeteende. Därefter 
följer några exempel på specifik empirisk forskning kring tjänstemäns informationssökning. 
Urvalet har gjorts dels i syfte att kunna presentera olika sätt att studera informationsbeteende 
och dels för att kunna jämföra resultaten från denna undersökning med forskningsresultat från 
liknande studier.  

I denna uppsats står dock den empiriska undersökning som gjorts vid Regeringskansliet i 
centrum. Det sätt jag använder teoretiska ansatser i denna uppsats är för att beskriva, 
förtydliga och exemplifiera mina centrala begrepp och relationerna mellan dem. Detta innebär 
således både att luta sig mot tidigare forskning, samt att skapa en egen helhet utifrån 
uppsatsens empiriska undersökning.  

Nedan följer således genomgång baserad på teoretisk och empirisk forskning samt diskussion 
av uppsatsens bärande begrepp. 

 

Informationsvanor, behov och barriärer 
Hur har man inom biblioteks- och informationsvetenskap definierat information?  

Höglund & Persson har definierat information som potentiellt relevanta data; fakta eller dylikt 
som individen för tillfället inte har (1985, s. 42). Katriina Byström ser information som det 
abstrakta verktyg som innebär att en arbetsuppgift kan genomföras och slutföras (1999, s. 29). 
Johan Olaisen talar från ett organisationsteoretiskt perspektiv om information som en 
strategisk och produktiv resurs som bidrar till måluppfyllelse (1996, s. 16).  

Michael Buckland skiljer på tre olika betydelser av information oberoende av i vilken form 
den uppträder: 1) Information som process: hur en individs kunskap förändras genom att ta 
del av dokument eller informationssystem, 2) Information som kunskap; innehållet i den 
information man tar del av, 3) Information som föremål: det som representeras i data eller 
dokument (Buckland 1991, s. 3).  

I denna undersökning har jag valt att inte ge någon definition av begreppet information utan 
istället exemplifierat begreppet utifrån indelningsgrunder som vidare diskuteras nedan. Dock 
bekräftar intervjuerna att begreppet information kan tolkas på en mängd olika sätt vilket 
ovanstående definitioner också illustrerar.   

Vad motiverar en individ att söka information? I forskningslitteraturen framhålls generellt att 
individer söker information för att de behöver veta något. Buckland menar att det är individers 
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frågor som är drivkraften i all informationssökning, vilket härstammar från att man erfarit 
”distressing ignorance”, brist på kunskap (Buckland 1991, s. 85). Orsakerna till att ett 
informationsbehov uppstår kan variera. Wilson efterlyste i diskussionen ett paradigmskifte 
och menade att man vid analys av sådana informationsbehov måste se till den kontext 
individen befinner sig i istället för enbart kognitiva aspekter som tidigare varit tongivande 
(Wilson 1981, s. 3). Informationsbehov bör ses som förknippade med individens miljö och 
verksamhet. Case betonar informationssökningen som en överallt förekommande mänsklig 
aktivitet (Case 2002, s. 5). 

Höglund & Persson menar att informationsbehov ”uppstår i och måste förstås i termer av 
problemsituationer” (Höglund och Persson 1985, s 72). De hävdar vidare att 
informationsbehov kan uppdelas i objektiva behov som är knutna till en problemsituation och 
dess krav, samt subjektiva behov som avses som det informationsbehov som individen själv 
uppfattar sig ha. Detta kan vara mycket olika mellan individer och ett problem kan också 
lösas på många olika sätt (1985, s. 44). I denna undersökning har ett holistiskt perspektiv 
eftersträvats både teoretiskt och empiriskt både vad avser informations- och 
arbetsprocesserna. Att se informationssökning som ett svar på en problemsituation har 
kritiserats då processen kan handla om mer än en enbart en linjär process i syfte att hitta 
relevant information för att lösa ett problem, det är också en fråga om kreativitet och olika 
aspekter av mänskligt beteende (Case 2002, s. 290).  

Det är för Regeringskansliets tjänstemän fråga om problemsituationer så till vida att man till 
stor del söker information på direkt uppdrag av den politiska ledningen. Tjänstemannarollen 
ställer särskilda krav på saklighet och objektivitet och att arbeta utifrån regeringens intressen 
och inte sina egna. Den traditionella tjänstemannarollen som till exempel Weber beskrev den 
är inte helt överspelad. Faktorer såsom rättssäkerhet och lagenlighet är viktiga komponenter i 
arbetet och ärenden måste handläggas noggrant och korrekt. Den information man upplever 
sig behöva måste därför också uppfylla många kriterier. Att tolka politikers önskemål i 
förhållande till faktainformation kräver också ett visst mått av kreativitet. Huruvida man som 
tjänsteman ändå kan undvika att handla politiskt och utöva inflytande är en länge diskuterad 
fråga inom statsvetenskapen (Rothstein 1997, s. 107).  

Informationsbehov ses vidare i denna uppsats i enlighet med Katriina Byström som det som 
uppstår då individen inte längre i sig själv, med sina egna kunskaper, har svar på de 
informationskrav en arbetsuppgift ställer. Informationssökningen blir således den aktivitet 
som följer av detta. Syftena med informationssökning kan vara både funktionella och 
intellektuella och även överlappa varandra, någo t jag försökt ge utrymme att utveckla i 
intervjuundersökningen. Jag ser också informationssökning i förhållande till den politiska 
miljön som en mycket dynamisk process.   

Man kan också tala om regelbundna och tillfälliga informationsbehov, beroende på 
verksamhetens beskaffenhet och den kontext individen befinner sig i (Höglund & Persson 
1985, s. 45). Regeringskansliet är en komplex och föränderlig miljö där stora krav ställs på 
tjänstemännens förmåga att bevaka olika områden, och utifrån detta sammanställa och 
analysera information till ledningen som ofta ska levereras med kort varsel. Det löpande 
arbetet varvas med av en respondent kallat ”korta frågor”, exempelvis interpellationsfrågor 
som snabbt ska behandlas. Olika arbetssituationer och faser i processen föder därför olika 
informationsbehov.      

Ett sätt att sammanfatta olika informationssökningsrelaterade fenomen är att tala om 
informationsbeteende. Enligt Case omfattar informationsbeteende både 
informationssökningen i sig och även totaliteten av alla mer eller mindre aktiva beteenden 
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associerade till det (2002, s. 5). En sådan sammanfattande beteckning uppfattar jag som 
konstruktiv då man vill studera informationsprocesser ur ett helhetsperspektiv.  

I uppsatsens intervjuundersökning diskuteras olika informationskällors betydelse. En 
informationskälla ser jag liksom Byström som det som innehåller den information som 
individen behöver (Byström 1999, s. 33). Av figur 5 framgår vidare hur informationskällor 
inom biblioteks- och informationsvetenskap har delats upp i formella och informella källor av 
intern och extern karaktär, som alla kan vara muntliga eller skriftliga (Höglund 1985, s. 47). 
Med formella källor avses här främst tryckt material, och med informella källor muntlig 
information via mänskliga kontakter/personkontakter. Interna källor avser de källor som 
skapats inom den egna organisationen och externa källor de som skapats utanför 
organisationen:  

 

 INTERNA EXTERNA 

FORMELLA Interna dokument, PM, 
rapporter, register, arkiv  

Tidskrifter, böcker, 
rapporter, bibliografier, 
databaser 

INFORMELLA Samtal med kolleger 
inom organisationen, 
sammanträde 

Brev, konferenser, samtal 
med kolleger utom 
organisationen 

 

Figur 5: Olika typer av informationskällor. Källa: Höglund & Persson 1985, s. 47. 

Utöver de formella källorna har också de informella källor som framgår av figur 5 stor 
betydelse för informationsinhämtning och är för respondenterna i denna undersökning 
oumbärligt. Nätverk och kontakters betydelse för informations- och idéutbyte har bekräftats i 
många undersökningar, vilket därför inte behöver ses som uteslutande formella tryckta källor 
utan som komplement till dessa och de fyller också ofta olika funktioner. Höglund & Persson 
menar också att det faktum att sökprocesser ofta startar i det informella nätverket är en 
indikation på en ”ekonomisk princip” snarare än att de tryckta källorna är ointressanta (1985, 
s. 99).  

Höglund & Persson refererar vidare till en genomgång av studier av informell kommunikation 
där man gått igenom dess fördelar. Informell kommunikation  

- ökar anpassningen mellan informationsbehov och delgivning av information genom att 
vara direkta och personliga  

- stimulerar återkoppling och motivation 

- hjälper till att etablera prioritet till nya upptäckter 

- möjliggör värderingar av idéer och teorier 

- har en viktig aktualitetsfunktion 

- ger möjlighet till filtrering och överblick 

- underlättar informationsöverföring över organisations- och specialområdesgränser 

- knyter samman specialister med likartade intressen 

(Cronin, se Höglund & Persson 1985, s. 100). 
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Indelningsgrunden i informella och formella källor har också i viss mån utgjort utgångspunkt 
för detta arbete. Tryckt/elektroniskt respektive muntligt material har tillämpats i denna 
undersökning och vidare konkretisering utifrån egen kunskap om organisationen. Interna och 
externa källor har använts som exempel på detta, dock var det ingen respondent som 
uteslutande konsulterade interna källor. Snarare var omvärldsbevakningen mycket omfattande 
och själva kärnan i arbetet, varför man i princip alltid gick utanför den egna organisationen 
för att hitta information. Ju mer komplex en arbetsuppgift är, desto fler källor behövdes. Den 
informationsteknologiska utvecklingen försvårar också uppdelningen i externa och interna 
informationskällor.  

Huruvida man konsulterar mest internt eller externt material eller både/och i sitt arbete har 
också att göra med vilken funktion man har i organisationen och vad man arbetar med. I 
denna undersökning hade alla respondenter en handläggande befattning med omfattande 
externa kontakter.  

Informationssökningsprocessen kan påverkas på ett både positivt och negativt sätt av olika 
faktorer, som eventuellt också kan skapa barriärer. Byström nämner till exempel tidsbrist som 
en sådan faktor. Robert Ikoja-Odongo och Dennis N Ocholla refererar vidare till personliga 
faktorer som till exempel ambitionsnivå, hur pass motiverad man är att söka information samt 
den kompetens man har. Också organisatoriska faktorer kan påverka såsom 
prioriteringsordningar och konsekvenser av att agera utan heltäckande information.  

Informationens tillgänglighet, eventuella kostnad samt den tid det tar att få den eftersökta 
informationen påverkar också sökprocesserna. Ikoja-Odongo & Ocholla menar vidare att när 
tidigare erfarenheter och lärdomar inte räcker söker man i sin närmiljö; detta är själva 
informationsbeteendet (2003, s. 92). De refererar till detta som ”the close environment 
syndrome”, tendensen att ta det som är mest lättillgängligt. Om det är besvärligt eller tar lång 
tid att få information söker man den någon annanstans eller klarar sig utan den. Eventuella 
dåliga erfarenheter av att använda söktjänster är även en påverkande faktor för 
informationsinhämtning. Informationens upplevda nytta och tillförlitlighet är också av 
betydelse (2003, s. 93). 

Hur ovanstående faktorer påverkar informationssökningsprocesserna för Regeringskansliets 
tjänstemän framkommer i uppsatsens resultatavsnitt.  

Hur värderar man information och hur kan informationskällors värde bedömas? Det finns 
mycket teori kring detta, men i denna undersökning har respondenterna själva fått stå för 
beskrivningen av information och informationskällors värde, enligt deras egna subjektiva 
uppfattningar.  

Hur individen sedan också bearbetar den erhållna informationen kommer inte att diskuteras i 
denna uppsats men är intressant att studera för vidare undersökningar. 

 

Empiriska studier av tjänstemäns informationsvanor, behov och barriärer 
Många studier har gjorts på olika gruppers informationsvanor, som exempel kan nämnas 
skolelever, forskare, vårdpersonal. Dock finns relativt lite empirisk forskning om hur denna 
typ av tjänstemän resonerar kring information och informationskällor. Nedan följer en 
redogörelse kring några närliggande empiriska studier som dock behandlar detta. Bortsett från 
ett par skandinaviska studier har studierna en viss anglosaxisk och i övrigt internationell 
slagsida, vilket kontextmässigt kan skilja sig från svenska förhållanden. Dock tar jag inte upp 
skillnader i statsskick och den betydelse det kan ha utan fokuserar generellt på de resultat 
kring informationsbeteende studierna visar.  
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Katriina Byström har i sin avhandling från Tampere Task complexity, Information Types and 
Informations Sources studerat uppgiftsinriktad informationssökning och informationskällor i 
förhållande till de arbetsuppgifter som ska lösas (Byström 1999). Att ha arbetsuppgifter som 
analysenhet skiljer sig från annan forskning där det ofta är yrke, individ eller organisation som 
utgör analysenhet. Avhandlingens empiriska studie gjordes i två finska kommuner där 
datainsamlingstekniken kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder och bestod i 
observation, dagboksföring eller uppgiftsjournal, följande intervjuer samt enkäter. 
Forskningsmetodiken bestod vidare i processanalys; genom att först dela uppgifterna i bitar 
och sedan klassificera dem, för att sedan sammanfatta och finna mönster, kombinerat med 
illustrationer baserat på intervjuerna.   

Avhandlingen bygger vidare på de resultat som framkommit av en tidigare studie i hur en 
arbetsuppgifts komplexitet påverkar informationssökning (Byström & Järvelin 1995, s. 211). 
Där konstaterades att då uppgiftens komplexitet ökar, kommer flera olika typer av 
informationskällor att behövas och antalet använda källor ökar. Andelen källor av allmän 
natur ökar jämfört med faktaorienterade källor och interna källor används till mindre 
omfattning. Själva informationssökningen lyckas sämre ju mer komplex uppgiften blir.    

I sin avhandling studerar Byström vidare arbetsuppgifters komplexitet, informationstyper och 
informationskällor och relationerna mellan dessa. Utifrån detta kan man se vilka effekterna 
blir på informationsbehov och informationssökning. Avhandlingens resultat är bland annat att 
det är arbetsuppgiftens komplexitet som definierar vilka informationstyper som behövs för 
uppgiftens genomförande.  

Byström relaterar till det specifika problem som ska lösas. Jag har försökt bearbeta denna 
uppsats empiriska material på liknande sätt, men fokuserar mer generellt på vilka 
informationstyper som ska användas i det dagliga arbetet samt professionell vidareutveckling, 
det vill säga vilken information som respondenten måste ha för sin arbetsprocess och hur den 
informationen kan kategoriseras.  

Jag har valt att studera vilken information respondenten behöver och hur denne skaffar sig 
den generellt för att kunna utöva sitt arbete på sin arbetsplats, oavsett konkret arbetsuppgift 
samt för att utveckla sig professionellt. Jag gör ingen djup analys av arbetsmetoderna och 
arbetsprocessen, det bildar dock bakgrund för hur respondenten söker sin information. För 
vidare studier vore dock förhållandet mellan arbetsuppgifter och informationssökning 
intressanta att analysera på ett djupare och mer avgränsat plan.  

Statens Forvaltningstjeneste i Norge/Oslo genomförde 1991 en undersökning i det norska 
Regeringskansliet för att kartlägga och öka kunskapen om informationsbehov och 
informationsanvändning bland anställda (Godager 1991, s. 85). Problemen som framkom var 
knutna till återvinningen och systematiseringen av information. Tjänstemännen sa sig lägga 
mycket tid på informationshämtning men man trodde det kunde vara möjligt att spara tid på 
detta. Den information man behövde för arbetet var  

- detaljinformation i konkreta frågor  

- information för att hålla sig à jour  

- bakgrundsinformation till exempel forskningsrapporter i samband med ett jobb 

-  information om saker från ”fakavdelningarna” i departementet  

- information från den politiska ledningen. 

Man föredrog informationskällor såsom kollegor, arkivet på arbetsplatsen samt det personliga 
arkiv, boksamlingar med mera som man själv byggt upp. De problem man tyckte sig uppleva 
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var en svårighet att konkretisera sitt informationsbehov, att man inte alltid visste hur man 
nådde olika sorts information samt att den informationsmängd man hanterade ofta var så 
omfattande att det var svårt att bedöma vad som var relevant.  

Forvaltningstjenestens slutsatser av detta är att det borde finnas stor rationaliseringspotential i 
att kunna skapa tillgång till bra informationstjänster. Informationskanalerna bör heller inte 
vara så personavhängiga och de interna rutinerna bör effektiviseras för att undgå detta. 
Artikelförfattaren föreslår ökad marknadsföring av redan befintliga informationstjänster och 
överlag biblioteks- och informationsutbildad personal för att bättre kunna samordna och 
strukturera informationen. Det vill säga att genom relativt enkla medel kunna avhjälpa de 
problem som tjänstemännen upplever i sin informationsinhämtning. Den 
informationsteknologiska utvecklingen behöver inte innebära att man måste uppfinna hjulet 
på nytt vad gäller informationstjänster, utan kartlägga och vid behov anpassa befintlig 
informationskompetens i organisationen.  

Bruce Furmedge tar också i en case study gjord i Australien (Victoria), Information Needs of 
Local Government Practitioners, upp vikten av att kartlägga informationsbehov och skapa 
”objektiva” kategorier av informationskällor och informationskanaler (Furmedge 1987, s. 
155). Även denna studie genomfördes i syfte att förbättra hur information förmedlas och 
samordnas inom organisationen samt ta reda på informationsbehoven. Det empiriska 
materialet samlades in genom enkäter.  

Studiens resultat var att befintliga informationsresurser inte svarade mot behovet. Muntliga 
källor föredrogs generellt framför tryckta. Med tiden hade man samlat på sig eget material och 
byggt upp ett personligt nätverk som man använde sig av. Majoriteten av respondenterna i 
denna studie menade att erfarenhet var en avgörande faktor för att bedöma vilken information 
man behövde för sitt arbete.  

Också i denna studie sade sig respondenterna ha svårt att navigera bland information och man 
efterfrågade tjänster som kunde underlätta, exempelvis abstracts och sammanställningar. Man 
vände sig inte i någon hög utsträckning till bibliotek. Huruvida det berodde på att biblioteken 
inte marknadsförde sina tjänster eller att tjänsterna i fråga inte var tillämpliga framgick dock 
inte. Furmedge föreslår generellt att informationskällor måste svara bättre mot behoven och 
presenteras i ”rätt” format, men även att öka medvetenheten om existerande 
informationskällor hos respondenterna.  

Mutawakilu A. Tiamiyu har i en studie också genomförd i Nigeria studerat vilka 
organisatoriska och kontextmässiga faktorer som har betydelse för statstjänstemän i deras 
informationsanvändning (Tiamiyu 1993, s. 340). I studien diskuteras dessa faktorers betydelse 
för informationssökningen och vad som styr valet av informationskällor och hur 
tjänstemännens hierarkiska status, erfarenhet och grad av deltagande i möten, konferenser 
med mera i sin tur kan relateras till detta.  

Data samlades in med enkäter där syftet var att utreda hur statstjänstemännen använde olika 
mänskliga och tryckta informationskällor. Studiens resultat är bland andra att den hierarkiska 
statusen inte hade den betydelse som förväntats. Ju längre man hade arbetat i organisationen 
desto mer ”introvert” hade informationsökningen också blivit, vilket förklarades utifrån en 
ökad medvetenhet om vilka källor man helst använde sig av. Deltagandet i möten, konferenser 
mm gjorde att man tog till sig rapporter o dyl. om detta i tidskrifter och annat tryck. Tiamiyu 
diskuterar därför möjligheten av att ”styra” informationssökningsbeteendet åt olika håll.  

Tiamiyu diskuterar hur organisationers strukturella element kan påverka hur information söks 
och vilka källor man konsulterar, beroende på om man till exempel arbetar på operativ eller 
strategisk nivå. Av ytterligare betydelse menar Tiamiyu är det sätt man i en organisation 
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också exponeras för olika informationskällor och hur det påverkar användningen av dem 
(1993, s. 342). Individer tenderar att använda den mest lättillgängliga informationen som 
källa. Informationskällor kan ses som element i sin organisatoriska miljö. Olika 
arbetsrelaterade aktiviteter, både strukturerade och slumpmässiga, gör att man exponeras för 
olika informationskällor. Som exempel på sådana arbetsrelaterade aktiviteter nämner Tiamiyu 
möten och konferenser, deltagande i arbetsgrupper och workshops och liknande. Hur man 
som medarbetare påverkas av organisationen och dess miljö över tid påverkar också 
informationssökningsbeteendet.  

Arbetsrelaterade aktiviteters betydelse för informationsinhämtning är av intresse för den 
kontext Regeringskansliet utgör. Dock har jag till exempel inte studerat befattningar i 
hierarkisk bemärkelse och vad det betyder för informationsinhämtningen. Regeringskansliets 
arbetsmiljö kännetecknas ofta av att arbeta över gränser; olika sakfrågor och 
samarbetssituationer för samman medarbetare och bör därför dock påverka vilken information 
man exponeras för.   

 

Bibliotekets roll och funktion 
En aspekt av tjänstemäns informationsvanor är de resurser inom organisationen som syftar till 
att tillhandahålla information. En rad studier diskuterar bibliotekens roll som 
informationsresurs i en organisation och hur dess tjänster maximalt kan utnyttjas och därmed 
bidra till organisationens måluppfyllelse och effektivitet. Dessa studier är något äldre, men 
Internets genombrott till trots synes många problem kring användning och icke-användning av 
bibliotekstjänster fortfarande vara aktuella.   

I artikeln Tracking Issues and Meeting Information Needs in Government Agency Libraries 
diskuterar Sy & Walther bibliotekariernas roll i att kunna förutse och därmed möta 
tjänstemäns och politikers informationsbehov och vilka faktorer som påverkar detta (Sy & 
Walther 1989, s. 157). Den empiriska studien av detta genomfördes genom explorativa 
intervjuer med bibliotekarier vid regeringsorgan i Washington.    

Sy & Walther menar inledningsvis att det är relevant att tala om ”government work” i termer 
av faser, också för att kunna indikera informationsbehoven, som varierar beroende på vilken 
fas som råder. Det är en cyklisk och snabbt föränderlig process som reflekterar ”push and 
pull”-dynamiken i politiska processer. Under fasen då problem definieras och riktlinjer dras 
upp tenderas informationssökningen att riktas mot trender, bakgrund och dylikt. I 
implementeringsfasen efterfrågas mer detaljerad information av mer teknisk karaktär (Sy & 
Walther 1989, s. 158). Att kunna generera och använda relevant information i varje fas är 
ytterst väsentligt. Detta påverkas av sådant som personella och ekonomiska resurser, juridiska 
och politiska aspekter, ämnet i sig samt hur beslutsfattaren kan tänkas reagera. 
Biblioteksanvändningen präglas av allt detta.   

I intervjuundersökningen diskuterades bland annat hur man som bibliotekarie kan förutse och 
hålla koll på de frågor som kan tänkas komma på den politiska agendan. Många intervjuade 
hade strategier för detta och bevakade den interna aktiviteten i organisationen i form av 
nyhetsbrev, PM, policydokument och olika interna publikationer samt informella samtal med 
tjänstemän mm och försökte kontinuerligt läsa vad tjänstemännen läste. Sy & Walther 
konstaterar att detta nog är tillräckligt för att hålla koll på vad som händer men frågan är om 
det är tillräckligt om syftet är att förutspå vad som komma skall (1989, s. 159). Potentiella 
informationsbehov kan istället oftast spåras utanför organisationen. Vissa intervjuade 
bevakade därför också den allmänna debatten i massmedia och opinionsyttringar samt deltog i 
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olika hearings mm, denna typ av strategi är oundgänglig när man arbetar nära politiska 
processer menar Sy & Walther.   

Hur pass väl bibliotekarien kan tillhandahålla relevant information beror således på hur 
medveten man är om regeringens ämnesområden, pågående projekt och vilka som arbetar 
med vad. Utöver detta menar Sy & Walther att bibliotekariens operativa hållning både 
gentemot användarna och sin egen roll i organisationen har inverkan på 
informationsförmedlandet (1989, s. 160). Med ”hållning” avses här skalan mellan proaktiv 
och reaktiv hållning till sitt arbete.  

De intervjuade bibliotekarierna som intog en proaktiv hållning marknadsförde aktivt 
biblioteket och dess tjänster, noterade tid iga signaler mm. Man analyserade, sammanställde 
och presenterade information för politiker och tjänstemän i organisationen. Man betraktade 
sig också som en aktiv team-medlem som samarbetade med andra instanser för att uppnå 
organisationens mål. Under intervjuerna användes mycket jargong, akronymer och uttryck 
som bekräftade detta aktiva deltagande (Sy & Walther 1989, s. 160). Man beskrev utförligt 
och välinformerat projekt i organisationen och vilken typ av information som behövdes för 
vad. Huruvida denna proaktiva hållning kan ses en reflektion av bibliotekariens självbild eller 
gynnsamma organisatoriska förutsättningar var svårt att bedöma (Sy & Walther 1989, s. 163).  

De intervjuade som intog en mer reaktiv hållning tog inte på samma sätt initiativ till att på 
förhand skaffa fram information och material utan väntade till någon kom till biblioteket med 
en konkret fråga. Dessa såg sin roll som bibliotekarie mer som att främja tjänstemännens 
arbete genom att hålla sig mer i kulisserna och hugga in vid förfrågan.  

Några respondenter återfanns i mitten av skalan och beskrev sin roll som att ha en stödjande 
karaktär; man var forskningsassistent, följde trender och valde publikationer i linje med detta.  

Av betydelse för hur bibliotekarier kan bevaka ämnesområden och dylikt är också bibliotekets 
placering i organisationen och den tillgång man har till det som sker. Information ska idealt 
sett kunna levereras snabbt och flexibelt och den ska vara relevant. För att kunna uppnå detta 
påpekas att bibliotekarierna måste ha viss autonomi i sin verksamhet, istället för att ständigt 
vara i händerna på andra organisatoriskt och resursmässigt sett. Nerdragningar och ständiga 
omorganisationer mm underminerar bibliotekariens bidrag till måluppfyllelse och effektivitet 
(Sy & Walther 1989, s. 163). I Regeringskansliets biblioteksverksamhet är man mitt i 
händelserna, men organisatoriskt och beslutsmässigt har man till exempel inte full autonomi. 
Verksamheten är heller inte lagstadgad på samma sätt som till exempel arkiv. De mer eller 
mindre ändamålsenliga lokalerna gör i vissa fall också att man tvingas göra avkall på en del 
biblioteksfunktioner.  

Vad visar då studier om hur bibliotekets användare ser på bibliotekets funktioner? 

Generellt hamnar bibliotek långt ner på listan när interna informationstjänster i organisationen 
ska värderas. Bibliotek och databaser har ofta låg nyttjandefrekvens och intresset för 
tjänsterna är lågt. Höglund & Persson konstaterar att man kanske via aktiv marknadsföring 
kan öka nyttjandet, men att det också verkar finnas mer generella hinder eller barriärer som 
begränsar intresset (Höglund & Persson 1985, s. 67). För att bibliotekens tjänster ska 
användas måste de dock bland annat fylla högt ställda krav på tillgänglighet, snabbhet och 
relevans. I en elektronisk miljö kan biblioteken också fungera som länk mellan användare och 
system. För att fylla denna uppgift menar Höglund & Persson att biblioteken dock måste vara 
beredda att ”definiera om sin roll, utveckla och synliggöra nya funktioner och marknadsföra 
sin kompetens” för att inte konkurreras ut av andra informationstjänster. Detta kan exempelvis 
innebära olika aktiviteter som syftar till att integreras ytterligare i organisationen och på olika 
sätt skapa samarbetssituationer. Vilka konkreta aktiviteter Regeringskansliets 
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bibliotekssektion företar för att uppnå detta har dock inte legat inom undersökningsramen för 
den här uppsatsen. Som noterades är dock biblioteksverksamhetens mål att på ett snabbt och 
effektivt sätt tillhandahålla information till Regeringskansliets tjänstemän.  

E M Ahanene har genom enkäter studerat användandet av biblioteks- och informationstjänster 
på ”local government”-nivå, kommuner i Nigeria där vikten av system för att generera och 
distribuera informationsresurser tas upp. Anledningarna till att man inte använder bibliotek är 
också här att man inte känner till bibliotekens informationstjänster, att biblioteken i vissa fall 
ligger för långt bort och att man inte vet hur man använder sig av bibliotekets tjänster, samt 
det bemötande man i vissa fall fått (Ahanene 1991, s. 77). Detta tycks således vara något på 
gränsen till ett universellt fenomen angående biblioteks förhållande till sina användare.  

Förvaltningsbibliotek och specialbibliotek har också andra förutsättningar för sin verksamhet 
jämfört med andra bibliotekstyper vad avser organisatoriska aspekter. Jan Olofsson har i en 
magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet ur detta 
perspektiv gjort en studie av Utrikespolitiska Institutets bibliotek och hur det fungerar inom 
ramen för sin moderorganisation (Olofsson 1999). Intervjuer med tolv av institutets 
medarbetare utgör uppsatsens grundmaterial. Uppsatsens bärande resultat är dels att 
bibliotekets samspel med medarbetarna inte fungerar optimalt, men också att det finns en 
okunskap om bibliotekets tjänster som gör att många av dess resurser inte utnyttjas.  

Olofsson pekar också på problemet med hur biblioteket inte riktigt ses som en del av 
kärnverksamheten och hur institutets ledning inte helt känner till vad biblioteket potentiellt 
kan bidra med till institutet som helhet. Eftersom både bibliotek och medarbetare på 
Utrikespolitiska Institutet önskar högre grad av samarbete menar Olofsson att detta är ett 
problem som måste uppmärksammas och lösas. Det måste också till en ökad dialog mellan 
biblioteket och institutets medarbetare och Olofsson föreslår några sätt att åstadkomma detta 
utifrån den specifika kontext som råder på Utrikespolitiska Institutet. Till skillnad från 
Regeringskansliets bibliotek är Utrikespolitiska Institutets också öppet för allmänheten vilket 
ger en annorlunda arbetssituation för bibliotekarierna, men de problem Olofsson pekar på 
tycks vara vanliga för förvaltningsbibliotek generellt.  

En ytterligare aspekt av biblioteksfunktionen är hur den optimalt kan integreras i 
organisationen med övriga angränsande informationsfunktioner. Margareta Nelke genomförde 
1997 en undersökning i företagsmiljö under temat information och informationstjänster 
(Nelke 1998). Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer och syftet 
var att få en bild av informationshantering och bibliotekets roll i företaget. Ett resultat var 
önskemål om en mer systematiserad omvärldsbevakning eftersom det inte fanns någon 
formell strategi för detta. Här sades att den viktigaste informationskällan var 
arbetskamraterna, följt av tidskriftscirkulationen, bibliotek och information som kom utan att 
man frågat efter den. Man ville i huvudsak ha selekterad information till sin egen dator. En av 
Nelkes slutsatser är just bibliotekets möjligheter att kunna systematisera 
omvärldsinformationen, samt olika andra funktioner kring informationshantering där man 
istället ofta använde sig av externa tjänster som exempelvis konsulter.  

Projektrapporten Ett effektivare regeringskansli – förslag till åtgärder betonar att biblioteket 
ska vara en nyckelresurs i den kunskapsorganisation som Regeringskansliet är. Det fordrar 
detta helhetsperspektiv Nelke pekar på, Information resources management, där 
biblioteksfunktionen integreras med övrig intern och extern information och kommunikation. 
Biblioteket blir då till exempel inte bara ett ställe man besöker, utan några man aktivt 
samarbetar med och vars kompetens därmed maximalt utnyttjas.  
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Metod och arbetssätt 

Metodval 
I forskningsmetodisk litteratur brukar kvantitativa och kvalitativa metoder diskuteras. Med 
kvantitativa metoder avses ofta att mäta och kvantifiera fenomen, ofta med statistiska analyser 
som mål (Bell 1993, s. 13). Mogens Kjaer Jensen skriver angående begreppet kvalitativa 
metoder att det är ”en gemensam beteckning på sådana metoder som i först hand syftar till att 
beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt, till skillnad från 
kvantitativa metoder som först och främst syftar till att beskriva fenomenets utbredning” 
(Kjaer Jensen 1995, s. 6). 

Sven G Hartman påpekar dock att det inte behöver föreligga någon motsättning mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder utan att de kan användas som komplement till varandra 
(Hartman 1993, s. 45). Olika metoder ger dock olika typer av svar. För denna undersöknings 
syfte valde jag en kvalitativ metod i form av intervjuer eftersom jag ville få en bild av hur 
man som tjänsteman resonerar kring sin informationsinhämtning. Jag ville också använda en 
metod som skulle ge möjlighet att arbeta utifrån en dynamisk problemformulering; för att ge 
utrymme för nya aspekter av undersökningsproblemet att framträda under processen.  

Mitt metodval styrdes också av mitt teoretiska perspektiv. Kvalitativ forskning är vanlig vid 
biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier. Tom Wilson menar exempelvis att 
en kvalitativ forskningsmetod är lämplig för att studera informationsbeteende eftersom den 
ger en bättre förståelse av användaren och dennes behov (Wilson 1981, s. 11). Det kan dock 
vara svårt att uppnå exakta resultat i studier av informationsbehov. För att ge studien en högre 
reliabilitet och validitet kan till exempel triangulering vara en bra metod vilket använts av till 
exempel Byström. Med triangulering avses kombinationer av olika metoder för att nå säkrare 
resultat, exempelvis att kombinera observationer, enkäter och intervjuer. Inom ramen för 
denna studie fanns dock inte utrymme för detta. Syftet är inte heller att uppnå exakta resultat 
utan att få en bild av hur tjänstemännens informationssökningsprocesser kan se ut. 

En kvalitativ metod ställer dock stora krav på utförlighet i redovisning av metodiska 
arbetssätt, urvalsproblematik med mera jämfört med kvantitativa metoder, där man inte på 
samma sätt behöver uppehålla sig vid lokala förhållanden. Jag kommer därför så pass 
uttömmande som det är möjligt beskriva mina tillvägagångssätt. Att lägga denna stora vikt vid 
att redogöra för och diskutera arbetets genomförande kan vara tröttsamt för läsaren, men dock 
nödvändigt om arbetet ska kunna granskas och bedömas ur ett vetenskapligt perspektiv.     

 

Intervjuer och utformning av intervjufrågor/intervjumanual 
För att få svar på de frågor jag ställt upp bestämde jag mig således för att göra personliga 
intervjuer med tjänstemän vid Regeringskansliet. Mitt övergripande syfte med intervjuerna 
var att förstå mer om hur man som tjänsteman resonerade kring information och 
informationskällor i förhållande till sitt arbete. Jag ville komma åt både hur tjänstemännen 
allmänt söker information och ser på olika informationskällor men också förstå mer om hur de 
arbetar, och utifrån det reflektera något över hur informationstjänster kan anpassas till det. Jag 
var även intresserad av den intervjuades syn på bibliotek(et) på ett generellt plan. 

Skälet till valet av personliga intervjuer som metod var således för att få denna mer 
djupgående inblick i tjänstemännens informationsvanor och informationsbehov än vad som 
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går att få fram genom till exempel enkäter. Det är också fördelar med muntlig kommunikation 
jämfört med skriftlig med intervjupersonerna. Vid muntlig kommunikation är intervjuare och 
intervjuperson båda medskapare i ett samtal och man har större möjligheter att improvisera 
och till exempel ställa följdfrågor som är relevanta för varje individ.  

Jag bestämde mig i ett tidigt skede för att genomföra intervjuerna vid personligt möte och inte 
via telefon, som också är möjligt vid kvalitativa intervjuer. Enligt min uppfattning skulle 
telefonintervjuer inte vara lika givande då man inte får samma inblick i den miljö 
intervjupersonerna befinner sig i.  

Uppsatsens tre frågeställningar har utvecklats till cirka 30 intervjufrågor (se bilaga 2). 

Vid utformningen av intervjufrågorna ville jag åstadkomma en låg grad av standardisering, 
det vill säga att frågorna skulle ge utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord och 
inte utifrån svarsalternativ (Patel & Davidson 2003, s. 78). Graden av struktur kan diskuteras. 
Man kan ha en hög grad av strukturering, det vill säga att ställa detaljerade frågor i en 
bestämd ordning, alternativt en låg grad av strukturering med karaktär av fritt samtal.  

Det blev slutligen ett mellanting av dessa båda ytterligheter med strukturerade frågor i 
bestämd ordning som en generell utgångspunkt för min intervju. Materialet blev då lättare att 
bearbeta. Samtidigt gav dock intervjusituationen möjlighet till ett fritt resonemang som var 
värdefullt. 

Intervjuformuläret återfinnes i Bilaga 2 Intervjufrågor. Den har följande struktur: 

- Inledning, då bland annat syftet förklarades. 

- Bakgrundsfrågor om respondentens arbetssituation och arbetsuppgifter. 

- Huvudavsnitt, med frågor om information som berör det dagliga arbetet samt om 
information som krävs för att uppdatera sig professionellt. Där ingick också frågor om 
olika informationsslag, såsom skriftlig/elektronisk information och muntlig 
information. 

- Avslutande frågor, då respondenten kunde tillägga personliga synpunkter. 

Intervjun var alltså så flexibel att det vid behov var möjligt att ändra ordningen utifrån hur 
respondenten kunde tänkas vilja diskutera olika saker. Jag gav också förklaringar och 
definitioner, såsom olika exempel på skriftlig och muntlig information utifrån de 
arbetsförhållanden jag kände till.  

Distinktionen mellan information för det dagliga arbetet och för att uppdatera sig 
professionellt uppkom under arbetet med att formulera frågorna. Jag ville med detta peka på 
skillnaden mellan operativ information och information för roll- och metodutveckling. 
Distinktionen gjordes inledningsvis av praktiska skäl för att bättre kunna strukturera intervjun 
och göra den mer begriplig, men det blev också en frågeställning i sig om huruvida 
distinktionen är tillämplig på tjänstemännens arbete.   

Det finns en risk för bias/skevhet vid den subjektiva teknik som intervjuer utgör (Bell 1995, s. 
90). Det svar man får vid intervjuer är naturligtvis intervjupersonernas personliga upplevelse 
av hur vederbörande hanterar information. Om man skulle göra en empirisk observation av 
individer under arbetsprocessen kanske resultatet skulle bli annorlunda vad avser 
informationskällors olika betydelse och användning. 

Ett sätt för mig att hantera detta var att spela in alla intervjuerna på band. Detta ger större 
möjlighet till korrekt bearbetning då man vid genomlyssning och transkribering uppfattar 
sådant som man missat under intervjutillfället.  
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Stora delar av respondenternas svar återfinnes utskrivna i bilaga till denna undersökning. Där 
kan man få en uppfattning om ordval vid intervjusvaren och hur frågorna uppfattats. 

 

Urval av intervjupersoner 
Kriterier för intervjupersonerna var att det dels skulle vara befattningshavare på handläggar- 
och sakkunnignivå för att ge en bred och representativ bild av informationshanteringen för 
dessa grupper. Regeringskansliet utgör en myndighet, dock eftersträvades att få 
intervjupersoner vid varje departement samt även Statsrådsberedningen för att se om dessa 
”yttre ramar” ändå skulle ha någon betydelse. Jag eftersökte både intervjupersoner som 
använde bibliotekets tjänster och de som inte gjorde det, så långt det är möjligt att dra en 
sådan gränsdragning.  

På inrådan av handledare bad jag personalen vid Regeringskansliets bibliotekssektion att 
hjälpa mig att identifiera intervjupersoner. Det kan ha som följd att jag inte haft makten över 
urvalet av intervjupersoner, men eftersom Regeringskansliet kan vara en sluten värld 
underlättade detta urvalsprocessen. Genom samtal med min kontaktperson vid 
Regeringskansliets bibliotekssektion fick jag hjälp med att ringa in funktioner och vad folk 
arbetade med för att få fram en representativ grupp. Regeringskansliets bibliotekssektion 
ordnade det formella/officiella tillstånd som behövdes för att jag skulle kunna genomföra 
undersökningen. Jag satte 15-20 intervjuer som övergripande mål. Detta verkade rimligt med 
tanke på den tid jag hade på mig, samt att jag förmodligen skulle få de svar jag behövde med 
detta antal intervjupersoner (så kallad mättnad).  

Jag fick sedan namnlistor med 101 namn från bibliotekssektionen som slumpvist valts ur 
Regeringskansliets interna telefonkatalog och bibliotekets lånedatabaser. Eftersom endast 15-
20 personer skulle intervjuas bedömde jag att det inte var lämpligt att skicka ut förfrågan till 
samtliga 101 personer. Jag gjorde därför ett urval på 30 personer från namnlistan som jag 
skickade ut en första förfrågan till. Detta urval baserades på spridning i departement men med 
likartade befattningar. Jag hade ingen vidare information om intervjupersonerna i detta skede.  

Förfrågan utgick via e-post till dessa 30 personer, två veckor före det första tillfället jag tänkt 
genomföra intervjuerna med en förfrågan huruvida de var intresserade att delta i 
undersökningen.  

Svarsfrekvensen var hög, utav 30 förfrågade svarade 24 stycken inom två dagar. 15 stycken 
tackade ja vilket motsvarade det mål jag ställt upp och innebar att jag inte skulle behöva 
skicka ut fler förfrågningar. De som tackade nej hänvisade till tidsbrist och i övrigt 
ospecificerade orsaker. Jag kontaktade via telefon de 15 som svarat och bestämde tid för 
personlig intervju som sedan genomfördes under tiden 2003-11-04 - 2003-11-13.  

 

Intervjuernas genomförande 
15 tjänstemän intervjuades; varav 9 departementssekreterare, 1 politiskt sakkunnig, 4 
kansliråd samt 1 ämnesråd. (9 kvinnor, 6 män). Intervjuerna genomfördes på respondenternas 
respektive departement, i deras tjänsterum, alternativt olika konferensrum och kafferum, allt 
utifrån intervjupersonernas önskemål. Intervjuerna kunde i stort genomföras ostörda. Att 
genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats gav en givande bakgrund till arbetet då jag 
fick djupare inblick i lokalerna och miljön. Telefonintervjuer hade inte kunnat ge denna 
helhetsbild.  
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Samtliga intervjuer spelades in, vilket ingen respondent motsatte sig, och jag antecknade 
utöver detta de intryck jag fick. Ingen respondent reagerade negativt på intervjufrågorna och 
jag bemöttes på ett öppet och vänligt sätt. Svaren var genomgående generösa. Man kan dock 
utgå från att ämnet på något sätt måste ha varit av intresse för respondenterna eftersom de 
tackat ja. I samtligas profession är yttre kontakter också något ständigt återkommande, och 
Regeringskansliet är också en offentlig organisation.  

Jag bedömde att intervjuerna skulle ta cirka 30-45 minuter vilket visade sig stämma, ingen 
intervju överskred den bedömda tiden. Jag bad att få återkomma med följdfrågor om det 
skulle behövas; om jag under arbetet skulle upptäcka att jag missat något centralt eller 
behövde få något tillrättalagt, men det visade sig inte behövas.   

Intervjuerna följde i huvudsak den struktur jag ställt upp. Svaren var genomgående öppna i 
den meningen att respondenten inte valde mellan givna svarsalternativ utan utformade sitt 
eget svar på varje fråga. Svaren kan anses styrda eller bundna i den meningen att jag gav 
exempel och använde en terminologi i form av ”skriftlig information”, ”muntlig information”, 
dessa uttryck hade respondenterna kanske inte valt själva. I enstaka fall uppstod 
begreppsdiskussioner, men genom omformuleringar upplevde respondenten frågan då som 
mer meningsfull för sin verksamhet, utan att frågans innebörd behövde förändras för mig. De 
konkreta exempel jag gav på skriftlig och muntlig information baserades på den tidigare 
kunskap jag hade om vilken typ av arbete de utförde och vilken typ av information de kunde 
tänkas använda (se bilaga med intervjufrågor). Intervjufrågorna i den meningen ledande; 
tanken var dock att få ett så konkret och lättbearbetat svarsmaterial som möjligt. Intervjun 
avslutades i samtliga fall med en generell fråga som skulle ge respondenten ytterligare 
möjlighet att själv ta upp sådant som jag inte specifikt hade frågat om. Det framkom dock 
tydligt att begreppet information inte var entydigt hos respondenterna utan tolkades 
subjektivt, vilket framgår och diskuteras ytterligare i resultat- och analysavsnittet. 

Jag har inte gjort någon djupare analys av arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna, men de 
spelar en mycket stor roll. Att jag inte gjort detta beror på att gruppen respondenter var 
homogen i och med att alla hade en handläggande befattning.   

Från början fick jag anstränga mig för att inte hasta igenom intervjuerna av oro för att ta upp 
för mycket av respondenternas tid. Oron ifråga visade sig emellertid efter hand vara obefogad 
då respondenterna uttryckte att det var trevligt att få ett avbrott i sitt vanliga arbete. 
Intervjuerna utgjorde överlag en intressant och lärorik upplevelse för mig i och med 
möjligheten att fördjupa mina funderingar och ta del av respondenternas syn på sin 
verksamhet och informationshantering.  

 

Bearbetning av intervjudata 
Vid alla intervjuundersökningar är det mycket viktigt att följa forskningsetiska riktlinjer. 
Samtliga intervjuer har behandlats konfidentiellt. Detta innebär att jag själv vet vem som sagt 
vad men att bara jag har tillgång till de uppgifterna. Jag numrerade varje intervju i den 
ordning de gjordes och tillhörande inspelningsband, anteckningar samt utskrift. På en separat 
lista hade jag namnen på intervjupersonerna kopplade till respektive nummer, denna lista 
förvarades dock i pappersversion separat. Samtligt material förstördes då uppsatsen var färdig.  

För att kunna bearbeta materialet skrev jag ut samtliga bandade intervjuer och sorterade 
därefter svaren per fråga. Inga statistiska bearbetningar har gjorts eftersom metoden och 
materialet inte lämpat sig för detta. Därefter bearbetades det skriftliga materialet genom att 
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söka efter gemensamma nyckelord och nyckelbegrepp som identifierades och därefter 
sammanföras i likartade grupper. På så sätt kunde respondenternas olika svar systematiseras. 

Jag går således inte ut med intervjupersonernas namn men eftersom deras bidrag blir underlag 
för den planerade analysen citeras därför olika respondenter när det finns anledning att särskilt 
illustrera någon aspekt. En sammanställning av intervjusvaren återfinnes i Bilaga 1, 
Intervjusvar.   

Som Karin Widerberg påpekar är problemet i intervjuundersökningar sällan att man får för 
lite material. Det vanligaste problemet är tvärtom att man ofta får så mycket intressant 
material att man inte vet hur man ska hantera det (Widerberg 2002, s. 102). Jag har dock i 
denna uppsats försökt få fram det som kan sägas vara representativt för alla respondenter i 
undersökningen. Bilagan med intervjusvar syftar också till att ge ytterligare exempel på 
belysande intervjusvar som av utrymmesskäl inte kan ingå i brödtexten.  
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Resultatredovisning 
Resultatredovisningen utgörs av två avsnitt. Först kommer en allmän beskrivning av 
respondenterna och deras arbetssituation. Detta utgår från hur de själva har beskrivit sina 
arbetsuppgifter ut ifrån bakgrundsfrågorna i intervjuformuläret. Sedan följer en genomgång av 
hur respondenterna söker och värderar information och informationskällor för sitt arbete, även 
detta utifrån intervjuformuläret.  

Resultaten för varje fråga redovisas i samma följd som intervjufrågorna ställdes vid 
intervjutillfället. Analys och problematisering av resultaten görs i nästföljande analysavsnitt. 

Ett urval intervjusvar som transkriberats från inspelningsbanden redovisas särskilt i bilaga. De 
har inte valts för att vara fullständiga utan för att vara representativa. Ett fåtal citat har tagits 
med även i resultatredovisningen för att särskilt illustrera någon aspekt. 

Resultaten ska inte tolkas som allmängiltiga utan utgör min tolkning av respondenternas svar. 
Om någon annan gjort samma undersökning och använt samma metod är det således inte 
säkert att det gett samma resultat. Undersökningen är heller inte baserad på någon etablerad 
teoretisk modell vilket medför att direkta jämförelser med resultat från andra undersökningar 
måste göras med försiktighet.  

 

Tjänstemännens arbetssituation 
I detta avsnitt återges den arbetsbeskrivning respondenterna själva gav sitt arbete.  

Respondenternas befattningar var: departementssekreterare, kansliråd, ämnesråd, och politiskt 
sakkunnig. De representerade 13 av 15 departement i Regeringskansliet samt 
Statsrådsberedningen. Intervjupersonernas ansvarsområden ligger på jämförbar nivå, men 
inom mycket olika sakområden. Vissa respondenter kombinerade också olika professioner i 
sitt arbete.  

Respondenterna beskrev sina ansvarsområden som beredning av ärenden, undersöka 
bakgrunden, följa och bevaka utvecklingen inom sitt ämnesområde, ansvara för kontakter med 
olika nationella och internationella aktörer, visst sektorsansvar samt diverse samordning, 
problemlösning med mera. En arbetsbeskrivning av en departementssekreterare var följande: 

 

”Möten eller fasta föredragningstider för enhetschef, statssekreterare eller minister. 
Det löpande arbete består ju då i hanteringen av de här frågorna och de här 
ärendena. Det är ju sådant som att skriva promemorior, ta fram underlag, bereda 
frågor med annat departement, få in synpunkter från myndigheter och 
organisationer, formulera förslag till beslut, beskriva konsekvenser. Sedan har vi då 
också sådant som man kan säga är uteslutande beroende på politiska initiativ, det 
kan vara underlag till tal eller artiklar och sådant där som vi ombeds hjälpa till att 
ta fram. Och sedan även omvärldsbevakningen, man försöker hålla sig à jour med 
sina frågor, man läser tidningar som cirkulerar på enheten. Man läser på Internet, 
ibland är man kanske mer på konferens eller på ett seminarium eller sådana saker. 
Detta är en naturlig del av arbetet.” 

 

Det dagliga arbetet beskrevs alltså av respondenterna som att behandla olika ärenden av olika 
komplexitetsgrad, till exempel överklaganden, propositionsarbete, skriva underlag och 
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instruktioner till politiker inför tal, artiklar, möten, debatter samt svar på riksdagsfrågor och 
interpellationer. En viktig del av arbetet var att tolka politikernas önskemål.  

Vidare var en viktig arbetsuppgift att ”följa med utvecklingen” genom att följa massmedier, 
läsa rapporter och olika statistiksammanställningar. Möten, sammanträden och deltagande i 
olika arbetsgrupper, liksom den dagliga kontakten med kolleger, var viktigt för 
informationsinhämtningen. Flera hade också kontakter med allmänheten och många resor 
inom sina arbetsfält. Styrning av de statliga myndigheterna, som att fastställa budget och 
regleringsbrev, är centrala arbetsuppgifter inom Regeringskansliet. Arbetsprocesserna 
berodde också på vilket fas av arbetet man befinner sig i och vilken tid på året det är. 

De flesta beskrev sitt dagliga arbete som mycket varierat men i högsta grad styrt av 
oförutsedda händelser. Arbetet kunde vara både kortsiktigt och långsiktigt i sin karaktär, men 
styrande var ofta de kortsiktiga uppgifterna, såsom exempelvis interpellationerna i riksdagen 
som ska besvaras snabbt av statsråden. Vissa respondenter använde uttrycket ”inkorgsstyrd 
verksamhet”. Schablonbilden av en tjänsteman med en utkorg och en inkorg kan delvis 
bekräftas av intervjuerna. Snabba omprioriteringar och nya politiska utspel ökar dock 
arbetstempot och därför spelar också en aktiv informationssökning en allt större roll i arbetets 
genomförande. Arbetsbördan var genomgående hög och vissa respondenter saknade 
möjligheten till mer reflektion och eftertanke i det dagliga arbetet. Samtliga framstod som 
mycket engagerade i sitt arbete och väldigt lojala i förhållande till sitt arbete och regeringens 
beslut.  

Den professionella bakgrunden hos de intervjuade var olika men i huvudsak på akademisk 
nivå. I många fall hade man tidigare arbetat på andra statliga eller kommunala myndigheter 
eller på annat departement inom Regeringskansliet. Personalomsättningen på 
Regeringskansliet är hög. Respondenterna i denna undersökning hade arbetat inom RK mellan 
1-8 år. Några enstaka hade varit där ännu längre, upp mot 10-20 år men då innehaft flera olika 
befattningar.  

Tjänstemännens arbetssituation domineras alltså av behovet av en snabb tillgång av 
information för att kunna utföra sitt arbete. Eftersom de arbetar inom olika sektorer är den 
sökta informationen olika innehållsmässigt, men informationen söks på ett likartat sätt. En 
stor del av arbetstiden ägnas således åt att söka, selektera och analysera information, eller som 
en respondent uttryckte det:  

 

”Vi sitter och söker hela dagarna. Det är ju ofta vi får beställningar när politikerna 
har fått en snabb fråga och då är utmaningen hur jag ska kunna ta reda på det.”  

 

En skiss över tjänstemännens roll i processerna i Regeringskansliet finns i figur 3 ovan i 
uppsatsens organisationsbeskrivning. 

 

Tjänstemännens informationssökning och informationsvärdering 
I detta avsnitt görs en sammanställning och bearbetning av intervjusvaren. Exempel på citat 
från intervjuerna återfinnes i bilaga 1.  

Resultaten redovisas under respektive intervjufråga. Dock har resultaten i vissa fall slagits 
ihop utifrån distinktionen om information som behövs för det dagliga arbetet och information 
för att uppdatera sig professionellt. Intervjufrågorna överlappade delvis varandra för att kunna 
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säkra att fånga in allt som respondenterna kunde säga men kanske glömde. Genom den 
kvalitativa metoden gavs respondenterna möjlighet att komma tillbaka till en fråga och prata 
om information utifrån olika perspektiv. Detta för att kunna få ut så mycket information som 
möjligt ur intervjusituationerna. Av denna anledning kan vissa frågor ibland tyckas flyta ihop 
och svaren återkomma under flera frågor.  

Ingen vägning av intervjusvaren har gjorts utan endast återgivande av faktorer som nämnts. 
Analys och problematisering av resultaten görs i nästföljande analysavsnitt. 

Det var under intervjuerna svårt att göra en distinktion mellan information för det dagliga 
arbetet och information för att uppdatera sig professionellt. Respondenterna ansåg att det var 
svårt att göra en skillnad och det är möjligt att det kan bero på en otydligt formulerad fråga. 
En mer målinriktad och djupgående undersökning än i detta arbete behövs för att spåra en 
sådan skillnad. Huruvida distinktionen går att tillämpa på tjänstemännens arbete diskuteras 
ytterligare i uppsatsens analysavsnitt.  

Några exempel på respondenternas reaktion på distinktionen mellan information för det 
dagliga arbete och för att uppdatera sig professionellt:  

 

”Jag tycker det är ganska svårt att göra en sådan distinktion. Jag vet ju inte när en 
fråga kommer att poppa upp och bli aktuell. Det som jag en dag kan tro är min 
egen kompetensutveckling och allmänt koll kan nästa dag vara en het politisk fråga 
där ledningen behöver information. Så det där varierar lite grann.” 

”Det är lite svårt att göra den skillnaden. Klart man kan gå på kurs och så, men 
annars är det ju fråga om en kontinuerlig kompetensutveckling här.” 

”Nja, de går ju in i varandra. Det kan ju slå en mitt i ett möte, att i de där frågorna 
finns det en koppling till det jag håller på med. Det där är ju en process som pågår 
ständigt. Allting rullar ju på hela tiden, det blir nya kopplingar som inte funnits 
förut, processer förändras, tiden förändras. Den mänskliga faktorn spelar ju också 
stor roll, vem det är som är vad och hur samspelet funkar och så där. Nej, det går 
inte riktigt att skilja de där åt, jag tycker inte det.” 

 

Nedan redogörs för resultaten av varje intervjufråga. 

  

Fråga: Om vi först tar den skriftliga/elektroniska informationen, så kan den bestå av till 
exempel PM, lagtext, nyhetsbrev, rapporter, statistik och så vidare. Vilken sorts 
skriftlig/elektronisk information är det som du främst använder i ditt dagliga arbete? 

Respondenterna använde många olika typer av material i sitt arbete och tyckte det var svårt att 
gradera vilket som användes mest. Det berodde också på vilket skede i arbetet man befann sig 
i och vilket kunskapsläge man själv befann sig i. Alla givna exempel i frågan bekräftades. 
Sådan information som var i elektronisk form via Internet var dock klart dominerande. Det 
rörde sig mest om kvalitativ information i form av text, ofta olika officiella skrifter. Man 
söker dels information för sitt arbete men också ”kringinformation” om vad som händer i 
övriga Regeringskansliet och det som kan vara ”allmänt intressant”. Man återvände ofta till 
eget tidigare material och arbetade med det, i och med frågornas dagsaktuella karaktär i 
arbetet var dock aktuell information viktigt. Man nöjer sig dock oftast inte med den inhemska 
informationen utan följer också internationella tendenser för att få reda på så mycket 
bakgrund och exempel som möjligt för sitt arbete. Omvärldsbevakningen var omfattande. 
Många arbetade på olika sätt också proaktivt för att vara förberedda för det som kunde tänkas 
dyka upp i arbetet. E-post tycks snarare än telefon vara källan till nya frågor.  
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Det framkom tydligt trots givna exempel att begreppet information inte var entydigt hos 
respondenterna utan tolkades subjektivt. Många svar kunde därför också tolkas som ett 
resonemang hos respondenten vad information egentligen är, vilket följande citat delvis 
illustrerar:  

”Jag använder ingen information egentligen. Det finns ingen information att hämta 
eftersom man alltid förhandlar i en helt ny situation där vi inte vet vad vi ska tycka. 
Vi är i frontlinjen där inga klara ställningstaganden har utarbetats tidigare. Det är 
en kreativ process. När jag ställs inför en text som kanske ska bli en lag inom EU 
måste vi tänka efter om det är bra för Sverige, vad ska Sverige tycka om det här – 
det är en kreativ process. Då kan man inte slå upp i något facit någonstans. Jag 
måste fråga mig hur det faller in i regeringens politik och riktlinjer.” 

 

Listan som följer graderar inte på något sätt rangen och betydelserna av informationstyperna 
utan är bara en redovisning av alla förekommande exempel på dessa.  

EU-kommissionen 

- EU-direktiv 
- Information på EU-kommissionens webbplats 
- EU-rapporter 

Juridiskt material 

- Lagtext, förordningar med kommentarer 

Nyhetsmedia  

- Artiklar i dagspress, tidskrifter och tidningar av olika slag 
- Nyheter från TT  
- Nyheter och debatter på tv och radio 
- Nyhetsbrev  
- Publikationer och tidskrifter från intresseorganisationer 
- Sammanställning/sammanfattning av tidningsartiklar 

Externt material 

- Ekonomiska analyser, statistikrapporter 
- Årsrapporter 
- Externa utvärderingar 
- Specialutredningar 

Internt material 

- PM 
- Egenproducerat material som återanvänds  
- Tidigare förhandlingsprotokoll  
- Tidigare förhandlingsförslag 
- Förarbeten till propositionstexter 
- Interna rapporter 
- Information av olika slag på intranätet 
- Tidigare och aktuella utredningar 

Övrigt 

- E-mail  
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- Böcker 
- OECD-rapporter 
- Internationella rapporter 
 

Fråga: Var får du den skriftliga informationen du använder i ditt dagliga arbete ifrån? 

Respondenterna angav ett brett spektra av informationskällor. På denna fråga gavs flest 
konkreta exempel av alla frågor. Det mest dominerande var att på olika sätt gå via Internet. På 
intranätet hämtade man dels inofficiell information och tar del av de aktuella frågorna i 
verksamheten. Man använde också intranätets sökfunktioner i form av databaser och 
sökmotorer. Regeringskansliets externa webbplats användes som komplement till intranätet 
för att hämta information. Google var den mest använda sökmotorn. Mycket information 
hämtades vidare ifrån Myndigheternas webbplatser, samt ifrån andra externa webbplatser. 
Mycket information kom också via e-post. Sökningarna kunde innehållsmässigt givetvis skilja 
sig åt beroende på vad man arbetade med men procedurerna var lika. Ett vanligt sätt att få 
information var att på olika sätt följa upp referenser; att man hade hört, sett eller läst något 
och ville följa upp det. Man återvände också till egna tidigare dokument och arbetade på ”eget 
historiskt minne”. Många poängterade också slumpens inverkan på hur man fick information.  

Här presenteras utan prioritering: 

Internet 

- Google, Yahoo, Altavista  
- Länksamlingar, till exempel Sverige Direkt 
- Externa webbplatser 
- Olika webbplatsers söktjänster  
- Regeringens externa webbplats, www.regeringen.se.  

Intranätet 

- Nyhetsdatabasen på intranätet  
- Länkar på intranätet   
- Insidan samt departementens egna respektive sidor på intranätet  
- Ikon på intranätet där man kan få fram SOU: n och propositionerna 
- Övriga sökfunktioner på intranätet  
- Bibliotekskatalogen  

Andra myndigheter 

- Kommunerna 
- Statliga myndigheter och deras webbplatser 
- Riksdagens webbplats 
- Övriga externa webbplatser tillhörandes olika organisationer 
- Genom kontakter med andra departement och kommun och landsting 

Massmedia, nyhetsbrev 

- Radio 
- Tidningar och dagspress, både i pappersversion och via Internet  
- Veckolistan från JP Morgan  
- Nyhetsprogram 
- Samhällsdebatt i tv, till exempel Agenda 
- Veckovisa analyser 
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- Prenumerationer, vad gäller rapporter, pressmeddelanden  
- Nyhetsbrev av olika slag beroende på verksamhet 

EU-kommissionen 

- EUR-Lex  
- EU-kommissionens webbplats  

Eget material 

- Från egna hyllor eller andra hyllor i korridorerna.  
- Eget material 
- Tidigare egna förhandlingsunderlag  
- Separat intranät (ej RK) med betänkanden, rapporter, PM. 

Bibliotek, arkiv 

- Arkivet 
- Registratorn 
- Biblioteket 

E-mail 

- E-posten  
- EU-kommissionens rapporter via nätet 
- Regeringskansliets egna rapporter på mailen 

Databaser 

- Rixlex  
- Svensk Författningssamling 
- Regeringskansliets och Riksdagens databaser 
- Interna databaser via intranätet, t ex rättsdatabasen 

Experter 

- Forskare  

Tillfälliga källor 
- ”Söker ju rent allmänt på Internet också” 
- ”Kollar runt och samlar på mig material som jag hör talas om” 
- ”Slumpartade grejer också, snubbla över en bok” 
- Informella kontakter 

 

Fråga: Hur väljer du dina informationskällor?  

Frågan ställdes enbart i samband med frågorna kring det dagliga arbetet.  

Denna fråga ansågs svår att svara på av många respondenter. Många menade att man hade 
identifierat en kärna av informationskällor som man litade på.  

Informationens kvalitet sågs genomgående som mycket viktig och att få tag på bra 
källmaterial var också viktigt. Hur kvaliteten avgjordes var ibland svårt att konkretisera och 
skedde mer eller mindre systematiskt, ”man får ha någon sorts känsla bara” uttryckte en 
respondent saken. Vissa respondenter poängterade vikten av att bedöma informationens 
innehåll genom att titta på olika aspekter av hur informationen ifråga var uppbyggd.   
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Informationskällornas aktualitet hade betydelse för hur respondenterna upplevde deras värde, 
äldre material nyttjades bara i vissa specifika sammanhang. Erfarenhet nämndes av vissa 
respondenter som en betydelsefull faktor i valet av information, att man på så sätt visste vilket 
material man efterfrågade och kände igen det när man såg det. Hur man bedömde detta 
skedde mer eller mindre systematiskt och det var för respondenterna svårt att konkretisera hur 
denna bedömning gick till. 

Man tar den information som är lättast tillgänglig men man har mycket källkritik. 
Respondenterna var genomgående försiktiga med att använda opålitliga informationskällor. 
Massmedia sågs som viktigt att följa med i för att följa debatten, men också viktigt för 
uppslag och idéer. Som informationskälla i sig var respondenterna dock skeptiska till 
massmedia, många menade att det var nödvändigt att gå till ursprungskällan och kontrollera 
uppgifterna. Viss ”etablerad press” värderades högre än andra massmediekällor, som exempel 
i sådana fall gavs Financial Times, The Economist eller BBC. Myndighetsinformation 
betraktades genomgående som pålitlig. 

Endast interna källor ansågs inte tillräckliga utan det var viktigt att gå utanför den egna 
organisationen, både nationellt och internationellt. Det var också viktigt att 
informationsinhämtningen inte fick ta för lång tid, man hade inte tid med alltför långsamma 
kanaler. 

Informationsinhämtning påverkas även av faktorer såsom ambitionsnivå och motivation för 
sitt arbete. Samtliga respondenter framstod som mycket engagerade i sitt arbete och medvetna 
om omvärldsbevakningens betydelse.  

 

Fråga: Hur får du den informationen; genom att söka den aktivt eller kommer den per 
automatik?  

Denna fråga ställdes både i samband med dagliga arbetet och kompetensutvecklingen. Med 
per automatik avsågs här papper på cirkulation eller sådant som landar på skrivbordet eller i 
datorn utan att man behöver göra något särskilt; till exempel protokoll, konferensrapporter, 
tal, översikter om vad som händer inom ett visst område, förfrågningar, mötesanteckningar, 
rapporter som man får av kolleger och så vidare.  

Denna fråga gav ganska varierade svar och det var svårt att fördela hur mycket som var vad, 
”både och” var dock det vanligaste svaret, följt av aktiv informationssökning.  

I detta sammanhang kom frågan igen upp om olika sätt att proaktivt söka information för att 
kunna vara beredd på frågor som kunde tänkas dyka upp. Detta skedde i vissa fall mycket 
systematiskt genom sökningar och också genom att hålla kontakt med sitt nätverk. Man 
strävade också efter att hela tiden aktivt följa det som sker i samhället och i världen.   

Ett problem som togs upp av flera respondenter var sorteringen av den information som kom 
per automatik. Eftersom informationsmängderna var stora och prioriteringarna hela tiden 
ändras försvåras sorteringen ytterligare. I samband med denna fråga kom också uttrycket 
”inkorgsstyrd verksamhet” upp. Med detta avsåg man hur man kontinuerligt fick ny 
information och nya inspel kom som skulle hanteras, jämte det löpande arbetet. Man tog emot 
mycket e-post. 

En del av den information som kom per automatik tyckte man dock att man själv hade fått 
möjlighet att välja, till exempel genom tidskriftscirkulationen eller sändlistor.   
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Fråga: Vad ägnar du mest tid åt, information som kommer per automatik eller 
information som du aktivt söker?  

Frågan ställdes både på dagliga arbetet/professionella uppdateringen. 

Majoriteten av respondenterna menade att man ägnade mest tid åt den information som man 
aktivt söker; många menade att detta tog för mycket av ens tid och det ofta utgjorde ett 
stressmoment. En del respondenter menade att den ökade tillgängligheten av information gjort 
att stressen ökat; man var rädd för att missa något samtidigt som man också tyckte det var ett 
överskott på information.  

Strategier för att prioritera och sålla informationen var varierande och kunde i viss mån 
relateras till hur länge man arbetat i organisationen. En del respondenter menade att hur 
mycket tid som gick till att aktivt söka information också var en fråga om hur effektiv man 
var i sin informationssökning. Man lade också upp sina favoriter för att snabbt komma åt 
dessa när man sökte information och hade huvudspår som man gick på för att spara tid. Att 
söka via sökmotorer ansågs tidsödande på grund av det stora antalet träffar men man gjorde 
det mycket i alla fall. 

Även den information som kom per automatik sågs som omfattande och tidsödande. Att gå 
igenom inkommen e-post tog ofta tid och vissa refererade till överfulla inkorgar i sina e-
postprogram. I detta sammanhang efterfrågade vissa respondenter tydligare riktlinjer för e-
post, eftersom att man fick lägga mycket tid på att gå igenom e-post som egentligen inte 
berörde ens verksamhetsområde men som man mottagit ändå.  

Nätverk, personliga kontakter och kolleger förklarades också spara tid i 
informationsinhämtningen.  

 

Fråga: Spelar biblioteket någon roll för hur du tar emot eller söker information i ditt 
dagliga arbete? Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad tror du det beror på? 

Denna fråga ställdes både angående det dagliga arbetet samt professionella uppdateringen. 
Frågan ställdes på grundval av att jag ville undersöka bibliotekets roll som informationsresurs 
i Regeringskansliet. Principiellt betraktar jag biblioteket som en av många 
informationsresurser i RK men det behandlas ändå för sig. Ytterligare en anledning till att 
ställa en separat fråga om biblioteket var att få fram respondenternas uppfattning, eftersom jag 
misstänkte att bara de som aktivt använde bibliotekets tjänster annars skulle ta initiativ till att 
diskutera det. Jag ville dock också förstå orsakerna till varför bibliotekstjänsterna inte 
användes, i de fall där så var fallet.    

I denna undersökning spelade biblioteken inte någon roll för majoriteten av respondenterna då 
de inte uppgav sig använda bibliotekets tjänster. Som orsak uppgav de flesta att de inte kände 
till de tjänster biblioteket kunde erbjuda. Många uppfattade biblioteket som lite anonymt:  

”Nej, jag använder tyvärr inte biblioteket. Jag vet inte varför, det är så dumt. Jag 
har inte kommit underfund med biblioteket. Jag känner mig inte hemma i 
biblioteket. Någon gång har jag läst om en bok som kommit ut och så går jag dit 
och letar men snurrar mest runt bland hyllorna. Jag vet inte om det beror på mig 
eller om det beror på biblioteket.” 

 

I flera fall togs den fysiska tillgänglighetsaspekten upp då många var tvungna att gå till en 
annan byggnad för att komma till biblioteket och ansåg att avståndet hämmade användningen. 
Men även i en del fall där biblioteket låg i samma byggnad användes det inte, ibland beroende 
på att respondenterna kände sig osäkra om hur de skulle kunna hitta den information de 
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efterfrågade. Man föredrog generellt den information som kunde sökas på Internet via den 
egna datorn i tjänsterummet. I de fall respondenterna arbetat länge inom RK tyckte man det 
hade förändrats över tid; biblioteket hade från att ha varit en levande del av arbetet 
”konkurrerats ut” av Internet. En viss uppfattning om biblioteket som en förvaringsplats för 
gamla boksamlingar och inaktuellt material förekom. 

Biblioteket skulle kunna spela en roll men då för att uppdatera sig professionellt, mer än för 
det dagliga arbetet, menade många respondenter. Man ville se biblioteket i så fall som en oas 
och plats för eftertanke, något som man dock inte hade tid med i sitt arbete. Om man ville ha 
material från biblioteket i sådana fall var det mer förkovrande litteratur som efterfrågades.  

Tre respondenter använde bibliotekstjänsterna mycket aktivt. De berättade mycket utförligt 
om bibliotekets betydelse för deras dagliga arbete och sa sig inte kunna undvara den servicen. 
I två av fallen hade respondenterna sin arbetsplats precis bredvid biblioteket vilket 
respondenterna menade hade stor betydelse för användningen. De använde dock också det 
virtuella biblioteket. Men också att bibliotekspersonalen bevakade deras ämnesområden och 
skickade material som kunde tänkas intressera respondenterna och så vidare och på olika sätt 
berättade om vad de kunde hjälpa till med var betydelsefullt. Framför allt vittnade 
respondenterna om den tidsbesparing bibliotekstjänsterna utgjorde. De tre respondenter som 
använde bibliotekstjänsterna tyckte det var något självklart och hade också alltid gjort det i 
olika tidigare sammanhang. Följande citat visar den betydelse biblioteket hade för en 
respondent i arbetet:  

”Biblioteket har oerhört stor betydelse, särskilt när jag tagit emot ett ärende och 
det är bråttom. Då behöver jag snabbt få en överblick över vad som finns och vad 
som gäller, på en gång. Jag har inte så stora möjligheter att gå ifrån och söka själv 
eftersom jag är fullt upptagen med andra uppgifter. Då kan jag genom biblioteket 
få den information jag behöver genom internposten. De hjälper mig och tar fram 
det som är relevant, de kanske kopierar en sida som är viktig. Jag e-postar till 
biblioteket och frågar om det finns möjlighet att få det material jag behöver. Jag 
skulle aldrig klara mig utan biblioteket, det går fort och smidigt och de har koll på 
alla böcker. Ofta söker jag själv i katalogen men ibland hinner jag inte det och då 
hjälper biblioteket till. Ibland går jag dit för att titta vad som är nytt. Det har ju en 
oerhörd betydelse att biblioteket ligger i närheten. Jag skulle gråta floder om man 
avskaffade biblioteket. Vi är privilegierade här som har det så nära. Biblioteket är 
verkligen oerhört väsentligt, jätteviktigt för mitt arbete.  

 

Fråga: Om vi nu diskuterar den muntliga informationen; exempelvis föredragningar, 
seminarier, konferenser, möten, kolleger, professionella nätverk och så vidare. Vilken 
sorts muntlig information är det som du främst använder för ditt dagliga arbete? 

I det dagliga arbetet var de informella interna diskussionerna med kollegerna mycket viktiga 
för respondenterna då man diskuterar, frågar saker, följer upp saker och får reda på saker. 
Detta skedde både spontant och strukturerat. Man hade också mycket kontakter utanför 
Regeringskansliet med folk som sysslade med liknande frågeställningar, för vissa 
respondenter var dessa professionella nätverk mer avgörande för det dagliga arbetet än 
kontakten med kollegorna, detta berodde också på vad man arbetade med.  

Ett vanligt motiv för att söka muntlig information var att vända sig till någon som man 
betraktade som en expert och auktoritet i frågan. Genom nätverken fick man idéer och det 
skedde informationsutbyten då man kontinuerligt och ömsesidigt uppdaterade varandra. 
Enhetsmöten gavs olika tyngd men ansågs ändå viktigt. Det ringdes dock överlag inte särskilt 
mycket utan e-posten hade kommit att ersätta telefonsamtal.  

Följande typer av muntlig information nämndes genomgående under intervjuerna:  
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- Kollegor, informella interna och externa nätverk, personliga kontakter 
- Föredragningar samt diskussioner i samband med det 
- Seminarier, konferenser, miniseminarier (2 timmars) 
- Lunchmöten, kaffepauser 
- Enhetsmöten och andra möten 
- Diskussioner med externa experter, från andra departement, från riksdagen 
- Studiebesök, försöker vara ute mycket  
- Korridorsprat 
- Information av statssekreteraren, chef, ministern, politiska ledningen 
 

Följande synpunkt gavs om muntlig information, vilket också aktualiserar frågan om 
förhållandet mellan information och kommunikation:  

”Jag kallar inte det där för information. Det låter för enkelriktat, för mig är det 
mera en diskussion ur vilka man kan destillera fram lite kunskap, eller om man så 
vill, information”.  

 

Fråga: Vilken roll spelar den muntliga informationen i förhållande till den skriftliga? 

Frågan ställdes både i samband med det dagliga arbetet och den professionella uppdateringen.  

Respondenterna resonerade mycket i samband med den här frågan vilket tyder på ett intresse 
för frågeställningen.  

Muntlig information ses som avgörande och minst lika viktig som den skriftliga 
informationen, men på vilket sätt var svårt att definiera och konkretisera. Den muntliga 
informationen verkade utifrån respondenternas beskrivningar ofta ha karaktären av att vara 
mer långsiktig och ge en lite bredare utblick och sammanhang. Den sågs som mer dynamisk 
jämfört med den skriftliga. Många av mötena där man utbytte muntlig information hade 
karaktären av förhandling, dialog och idé- och erfarenhetsutbyte, vilket uttrycktes av en 
respondent på följande sätt:  

”Den muntliga informationen via nätverk och personliga kontakter är oerhört 
värdefull för den kan jag inte söka på Internet. Det handlar mycket om 
förhandlingsläge. Om man tar budgetprocessen som exempel är det mycket 
förhandlingsfrågor. Det handlar mycket om frågor som är på gång och där det inte 
finns färdiga konkreta svar. Det handlar om processen, och det handlar om vad 
finns det för problem, vad kan vi se för lösningar. De här olika sätten att få 
information kompletterar varandra i hög grad.”  

 

Någon respondent nämnde också legala aspekter av information i detta sammanhang eftersom 
skriftlig information i Regeringskansliet är offentliga handlingar, vilket påverkar hur man till 
exempel uttrycker sig i skrift jämfört med i tal. I muntlig kommunikation sågs det som lättare 
att anpassa budskapet till mottagaren. Denna respondent hade mycket fler telefonsamtal än 
övriga respondenter.  

 

Fråga: Vilken sorts skriftlig/elektronisk information är det som du främst använder för 
att uppdatera dig professionellt?  

Det var svårt för respondenterna att göra skillnad mellan information för det dagliga arbetet 
och information för att uppdatera sig professionellt. Svaren blev därför mycket vagare men 
samtidigt reflekterande. Många menade att det var samma som för det dagliga arbetet, men 
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med den skillnaden att man kanske i sådana fall gav informationen mer tid och också sökte 
den på ett annat sätt. Vissa respondenter kunde ange vilken sorts information som skulle 
kunna tänkas vara aktuell för detta ändamål men tyckte sig ändå inte ha tid för detta. Böcker 
nämndes mer i samband med denna fråga jämfört med det dagliga arbetet. Det hade också 
med individuella faktorer att göra hur pass mycket information man inhämtade för sin egen 
fortbildning och den vikt man lade vid detta.  

Majoriteten menade dock att det inte gick att dra en gräns mellan information för det dagliga 
arbetet och för att uppdatera sig professionellt. De flesta respondenter betonade att det låg i 
deras yrkesroll att på olika sätt kontinuerligt uppdatera sig professionellt. All information sågs 
därmed som kompetensutveckling: 

”Arbetssättet på departementet är uppbyggt så att det ligger i vår yrkesroll att hela 
tiden hålla oss à jour och fördjupa oss. Det är en pågående process. När det gäller 
mina frågor så får jag ju delta i andra departements arbeten, då min del 
exempelvis blir en del av propositionsarbetet och då lär man sig mycket. En effekt 
av vårt arbete blir att vi håller oss informerade, det är en omedveten 
informationssökningsprocess där jag tar in information från många olika håll.”  

 

Endast några få respondenter tog upp kurser i detta sammanhang, men påpekade också 
tidsbrist som en faktor som gjorde att man inte kunde delta i så många kurser som man 
önskade. Dock beskrevs Regeringskansliet som en mycket kursvänlig organisation.   

Nedanstående lista är exempel på de informationstyper som nämndes, utan inbördes 
prioritering. 

- ”Samma som det dagliga” 
- Statistik 
- Utredningar, undersökningar 
- Egenproducerat material, myndighetsmaterial 
- Visst teoretiskt material, forskarrapporter 
- Interna och externa tidskrifter 
- Utvärderingar 
- Böcker, forskningsrapporter 
- Tal 
- Gamla SoU 
- Lagtext 
- Historisk litteratur 
- Text-TV 
- Kurser 
- Skönlitteratur 
- Språkkurser 
 
 
Fråga: Varifrån får du den skriftliga/elektroniska information du använder för din 
kompetensutveckling? 

De flesta respondenter svarade att det inte var någon skillnad jämfört med var man hämtar 
informationen för sitt dagliga arbete ifrån. De som ville tillägga något utöver det dagliga 
arbetet nämnde följande: 

- Biblioteket   
- Vissa tidskrifter 
- Visst eget material  
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- Vissa delar av intranätet 
 
 
Fråga: Vilken sorts muntlig information är det som du främst använder för din 
kompetensutveckling? 

Det var svårt för respondenterna att göra skillnad även här och svaren var mer svävande. 
Också här lyftes samtal och dialoger fram som viktigt. Man betonade seminarier något mer 
här jämfört med det dagliga arbetet då seminarierna till sin karaktär passade bra för 
fortbildning. Respondenterna menade att behållningen av seminarier sällan var nyheter eller 
substansfrågor utan mer en inblick i hur man kan vidareutveckla något. Man försökte också 
om tid fanns gå på seminarier.  

- Seminarier, konferenser, kurser, möten 
- Samtal då man sitter med i utredningar 
- Samtal och dialog med externa och interna kollegor 
- Samtal på fritiden 
- Studiebesök  
 
 
Fråga: Kan det sätt du får information på förbättras? 

De flesta svar handlade om att förbättra den elektroniska informationen, ingen respondent 
hade några förslag på att förbättra pappersinformation.  

Exempel på problem och förslag till förbättringar var:   

- bättre tillämpning av arbetsplatsens riktlinjer för e-posthantering för att slippa ägna tid åt 
e-post som inte berörde ens verksamhetsområde.  

- ökad marknadsföring av bibliotekets tjänster 
- överbelastade och osorterade webbplatser där man ibland kunde riskera att missa viktig 

information. Man efterfrågade till exempel innehållsförteckningar och andra strukturella 
förbättringar av webbplatserna, samt att informationssökningen inte skulle behöva ta 
sådan tid. Detta avsåg både tiden som gick åt till att ladda ner någonting samt den tid som 
gick åt till att sålla. 

- många önskade en mer strukturerad omvärldsbevakning i form av kortfattade 
sammanfattningar och sammanställningar av stora informationsmängder, istället för 
slumpartade upptäckter av information som respondenterna ofta uppfattade dominerade 
informationsprocesserna. Man vill ha värderad och kommenterad information.  

- många uttryckte önskemål om förbättrad teknik. En konkret synpunkt var problem med 
långsamma datorer och omodern utrustning.  

- ökat anslag för facktidskrifter och böcker på enheterna  
- tidsbristen nämndes genomgående som något som försvårade informationsinhämtningen.  
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Analys och slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur tjänstemän på handläggar- och 
sakkunnignivå på Regeringskansliet söker och får information för sitt arbete samt hur de 
värderar olika informationskällor. För att regeringen skall kunna fatta beslut måste dessa 
förberedas genom de underlag som tjänstemännen i Regeringskansliet producerar. 
Tjänstemännen är beroende av korrekt och bra information för att kunna leverera 
beslutsunderlag till regeringen. Undersökningsproblemet i denna uppsats har därför varit hur 
tjänstemän på Regeringskansliet förhåller sig till den information de behöver för att kunna 
fullgöra denna uppgift.  

Nedan besvaras och diskuteras de frågor som ställdes i uppsatsens syftesavsnitt på sid. 13 och 
som används som ramverk för denna diskussion. Varje stycke avslutas med de slutsatser som 
dras utav detta. I analysen inkluderas reflektioner kring vidare frågeställningar som kan ställas 
utifrån tjänstemännens beskrivning av sin informationsinhämtning. Ambitionen är vidare att 
ställa den här undersökningens resultat i relation till de teoretiska och empiriska 
forskningsresultat som diskuterats tidigare i uppsatsen och ge förslag till vidare forskning.  

 

i. Hur söker tjänstemännen information i sitt arbete och hur ser man på olika 
informationskällor? Vilka grunder ligger för bedömningarna? 

 

Som framgick av resultatavsnittet använder respondenterna många informationstyper och 
informationskällor i sitt arbete, som ämnes- och innehållsmässigt är olika beroende av vilket 
sakområde man arbetar med. Detta till trots är formerna för informationsinhämtningen lika 
och mönster kunde urskiljas allteftersom intervjuerna fortskred. Man använder en blandning 
mellan formell och informell information och mycket information söks externt. Via sin 
tjänstedator söker man aktivt den information man behöver och informationssökningen riktas 
mycket mot att på olika sätt följa upp referenser eller få en överblick över ett ämnesområde. 
Sökningarna är av iterativ karaktär. När tjänstemannen tar sig an ett nytt ämnesområde bildar 
vederbörande sig oftast först en övergripande uppfattning genom punktvisa men omfattande 
sökningar på Internet, via bland annat Google. När en kunskapskropp inom fältet är 
ackumulerad kan med större precision relevant information sökas. Detta kompletteras med 
dialog med kollegor och nätverk.  

Det kan konstateras att tjänstemännens arbete med att stödja den politiska ledningen i dess 
kommunikation med omvärlden gör informationsbehovsspektrat egentligen oändligt. För att 
kunna utföra sitt arbete behöver medarbetarna ständigt uppdatera sin omvärldsbild, vilket sker 
både löpande och punktvis. Oavsett form är informationssökningen omfattande. Samtidigt 
som man har sina favoriter, vet man också med sig omvärldsbevakningens betydelse och 
därmed också risken att undgå viktig information. Det är också stor skillnad på handläggares 
syn på informationssökning i vad mån man ser det som ett problem eller som en möjlighet.  

Undersökningens resultat relaterar till avsnittet tidigare forskning och teori på flera sätt. Detta 
avsnitt syftade dels till att kunna presentera olika sätt att studera och resonera kring 
informationsbeteende och dels till att kunna jämföra resultat från denna undersökning med 
forskningsresultat från liknande studier. Vad gäller det senare, både bekräftar och motsäger 
denna undersökning resultat från den tidigare empiriska forskning som diskuterats tidigare i 
uppsatsen. Det norska exemplet visade hur norska regeringstjänstemän föredrar interna 
informationskällor såsom kollegor, eget arkiv och eget tidigare material (Godager 1991). 
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Detta bekräftas delvis av denna undersökning, samtidigt som respondenterna här också 
använder sig av omfattande externa källor. Den ständigt ökande internationaliseringen och 
ökande krav kan möjligen ses som en orsak till detta. Flera respondenter i denna undersökning 
menade till exempel att EU-medlemskapet inneburit en förändring i arbetssättet. 
Undersökningen i norska regeringskansliet gjordes också före Internets genombrott. 
Svårigheten att konkretisera vilken sorts information man behöver för sitt arbete som 
framkom i till exempel det norska motsvarande exemplet verkade inte aktuellt för 
respondenterna i denna undersökning. Man vet vad man vill ha för information; dock är det 
som påpekats mer strukturella problem man ser, som till exempel brist på överskådlighet och 
organiserad omvärldsbevakning. De problem som framkommer verkar således vara knutna till 
navigering i informationen; liksom fallet var hos tjänstemännen i Furmedges australiensiska 
undersökning där man efterfrågade tjänster som kunde underlätta detta (Furmedge 1997).   

Även om arbetsuppgifterna för tjänstemännen i denna undersökning varierar, är 
komplexitetsgraden generellt hög i och med den handläggande befattningen. Kopplingen 
mellan uppgifters komplexitet och antal använda källor påvisades i Byströms studier och 
bekräftas i denna undersökning; att då uppgiftens komplexitet ökar, kommer flera olika typer 
av informationskällor att behövas och antalet använda källor ökar, medan interna källor 
används till mindre omfattning (Byström & Järvelin 1995). I denna undersökning har 
tjänstemännens arbetsprocesser dock inte studerats på uppgiftsnivå men resultaten visar ändå 
på samma koppling.  

För vidare forskning skulle det därför vara intressant att liksom Byström studera relationer 
mellan komplexitet och informationssökning. Att ha enskilda arbetsuppgifter som analysenhet 
i en undersökning skulle troligen kunna ge ytterligare svar om tjänstemäns 
informationsbeteende i olika arbetssituationer. För denna undersökning eftersträvades dock ett 
helhetsperspektiv för att kunna få en sådan bred och förutsättningslös bild av 
informationshanteringen som möjligt. Byströms studier är dock intressanta som exempel på 
hur man ytterligare kan avgränsa och specificera undersökningsproblem kring yrkesmässig 
informationssökning genom att till exempel ändra analysenhet. Att liksom Tiamiyu diskutera 
hur organisatoriska och kontextmässiga faktorer påverkar statstjänstemäns 
informationsprocesser erbjuder ytterligare en förklaringsmodell (Tiamiyu 1993). Den 
traditionella tjänstemannarollen som Weber beskrev den har inte prövats i denna studie, men 
tycks till vissa delar leva kvar, exempelvis vad avser lojaliteten mot den politiska ledningen 
och rättsstatens ideal vilket också tycks styra informationsanvändningen (Rothstein 1997, s. 
109).  

I undersökningen har ambitionen varit att studera tjänstemännens informationsinhämtning ur 
ett helhetsperspektiv och finna gemensamma mönster. Dock framkom också en del särdrag 
och olika uppfattningar och det måste konstateras att informationsinhämtning även kan 
härledas till individuella faktorer såsom egenskaper, olika arbetssätt, personlighet och vanor. 
Då det också ligger i arbetets natur att högst föränderliga källor från många olika områden ska 
sammanstråla i till exempel ett mötesunderlag, blir även överblick och struktur i 
informationen i hög grad något medarbetaren själv skapar. Detta gör det även komplicerat för 
informationsexpertis eller informationssystem att avlasta medarbetaren. Mycket av 
informationshanteringen tycks då falla tillbaka på handläggarens yrkesskicklighet, egen 
kunskap om informationskällor och förmåga till sociala relationer. Liksom Ikoja-Odongo och 
Ocholla konstaterade i sin diskussion kring barriärer i informationssökningen kan sådana 
faktorer påverka processen både på ett negativt och positivt sätt beroende på var man själv 
befinner sig (2003, s. 92).   

Vad gäller databaser, till exempel ämnesdatabaser och nyhetsdatabaser, förefaller 
tjänstemännens användning av dessa vara begränsad till förmån för generella sökmotorer på 
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Internet. Detta bekräftar studier om lågt intresse för bibliografiska verktyg. För att uppnå 
omfattande användning av ett informationssystem framgår av denna undersökning att det är 
viktigt att användaren kan applicera det på bred front. Sökmotorer som Google och Altavista 
presenterar information från alla upptänkliga informationskällor. Vad man än söker, görs det 
genom samma gränssnitt med allt vad det innebär i termer av filter och 
söknyckelsmöjligheter. Stora delar av förklaringen till den breda användningen av generella 
sökmotorer bland Regeringskansliets tjänstemän kan säkert härledas till just detta. En högt 
belastad arbetssituation med ständig tidsbrist ger också mindre möjligheter att sätta sig in i 
olika gränssnitt. Enhetlighet i arbetssättet är eftersträvansvärt och man vill arbeta på ”ett sätt”, 
vilket utbudet av olika databaser med olika uppbyggnad sällan kan erbjuda.  

Detta relaterar till flera barriärer som tidigare forskning påvisat och som kunde bekräftas i 
denna undersökning. Tidsbrist och prioriteringsordningar var återkommande faktorer som 
påverkar hur tjänstemannen sökte information. Liksom Ikoja-Odongo och Ocholla visade får 
informationssökning heller inte vara för ansträngande till exempel genom att vara 
svårtillgänglig eller förutsätta kunskap om många olika gränssnitt. Detta har också uttryckts 
som principen om minsta möjliga ansträngning vilken Case tar upp i sin diskussion om 
informationssökningsforskningens paradigm (Case 2002, s. 140). Principen behöver inte vara 
av ondo utan är en universell mänsklig princip som tar sig uttryck i att man vid 
informationssökning först rannsakar det egna minnet, därefter närmiljön och ofta långt senare 
olika informationssystem (Höglund & Persson 1985, s. 90).  

Höglund & Persson påpekar att anledningen till att många informationssystem, bibliografiska 
verktyg och bibliotek mm ofta konsulteras i sista hand är de krav som de ställer på 
användaren i form av ”tidsåtgång, systematik och kunskaper”. De menar att ”det förefaller 
som om man ofta överskattar den presumtive informationsanvändarens hunger efter 
information och antar att denne är beredd att underkasta sig både fysiska och psykiska 
vedermödor för att få ytterligare information” (Höglund & Persson 1985, s. 90). Ofta har dock 
den som söker informationen ont om tid och vill att det ska gå fort och enkelt, vilket kan 
bekräftas av denna undersökning. Det framkom också utav denna undersökning att de 
informationskanaler som respondenterna vant sig vid och som är lättanvända fortsätter man 
att använda, även om det visar sig finns mer potenta kanaler. Case menar dock att sökningar 
som kan verka irrationella kan ge lika bra och tillfredsställande sökresultat som mer 
traditionella sökningar i formella kanaler (Case 2002, s. 289).  

Vilken är relationen mellan skriftlig och muntlig information? I denna undersökning 
förklarades muntlig och skriftlig information samverka i ett ständigt växelspel och båda 
värderades högt, men inte ömsesidigt uteslutande. Undersökningen bekräftar således hur 
informella strukturer kan erbjuda en möjlighet att komplettera de formella kanalernas brist på 
problemanknytning, feedback och värdering (Höglund & Persson 1985, s. 109). Statens 
Forvaltningstjeneste i Norge menade i sin undersökning av det norska Regeringskansliet att 
man bör sträva efter att göra informationsinhämtningen mindre beroende av personliga 
kontakter och nätverk. Dock kan utifrån denna undersökning konstateras att formerna för 
inhämtning av muntlig information bör understödjas på samma sätt som den skriftliga 
informationen och att olika sätt att få information inte behöver eller bör utesluta varandra.  

Liksom Katriina Byström menar verkar dock ofta muntliga informationskällor bli mer 
populära än skriftliga då en individ ställs inför en komplex arbetsuppgift och då 
informationsinhämtningen kräver någon form av ansträngning (Byström & Järvelin 1995, s. 
589). Tjänstemännen i denna undersökning såg muntlig information som ett ovärderligt sätt 
att få en sammanfattning och värdering av en stor informationsmängd när en sådan situation 
förelåg. Informationsbehov kan dock te sig olika i olika situationer och en oförutsägbar och 
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föränderlig kontext gör också att man inte kan förlita sig på enbart en form av 
informationskanal. 

Några respondenter i denna uppsats pekade även på tillfällighetens och “slumpens” roll för 
hur man fick sin information (serendipity). Detta kan vara intressant att studera vidare då 
slumpen ofta är skenbar. De vägval som görs i olika faser av 
informationsinhämtningsprocesser, medvetna eller omedvetna, borde ofta vara möjliga att 
koppla ihop med en individs tidigare erfarenheter och kunskaper.  

En intressant aspekt med informationshantering är att som enskild teori kan det ofta ge ett 
enkelt intryck. Detta är dock en fälla som är lätt att falla i. Det handlar liksom Case pekar på 
om att förstå sig på människor, vilket inte alltid är så enkelt.  

För vidare forskning kunde slutligen också effektivitet och tillgänglighet av information ur 
användarens perspektiv vara intressant att studera, samt systematisering av information och 
hur information uppfattas av mottagaren. Tjänstemännens användning av egenhändigt 
producerad information är också intressant i samband med frågor kring personalomsättning 
och kompetensbevarande. En annan frågeställning som framträdde utav intervjusvaren som 
relaterar till informationssökning är också relationen mellan information och kommunikation 
och vilken betydelse det har för tjänstemännens arbete.  

 

ð Informationen söks aktivt och en lång rad informationskällor samverkar. En 
föränderlig omvärld med många inblandade intressenter leder till att 
sammanställda och strukturerade informationskällor hör till undantagen. 

 

ð Det höga arbetstempot ställer krav på korta svarstider och enkla gränssnitt hos 
källorna, varför källor som svarar mot dessa krav används snarare än mer 
komplicerade men också mer omfattande källor.    

 

ð Tillförlitligheten av källan bedöms genom avstånd till ursprungskällan samt genom 
vilken aktör som står bakom. Generellt kan dock konstateras att erfarenhet och 
informella samtal med kollegor snarare än något specifikt ligger till grund för 
dessa bedömningar.   

 

ð Massmedia betraktas i termer av uppslag och idéer som en viktig 
informationskälla, det är dock inte godtagbart som en trovärdig källa i sig.   

 

ð Den informella diskussionen med kollegor och nätverk är av avgörande betydelse 
för att få sammanhang. Den ökande komplexiteten och tidsbristen gör det svårare 
att enbart läsa sig till insikt. Ur diskussionerna utläses tendenser och trender, innan 
de finns formulerade skriftligt eller kanske, om man vill uttrycka sig filosofiskt, 
innan de är formulerade överhuvudtaget.  
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ii. Finns det någon skillnad när det gäller informationsinhämtning för att 
genomföra det dagliga arbetet eller för att uppdatera sig professionellt, och går 
det att göra denna distinktion? 

 

Denna frågeställning har inte på samma sätt som uppsatsens två övriga frågeställningar tagit 
avstamp i tidigare forskning och teori utan växte fram under arbetet med intervjuformuläret. 
Tanken var att peka på skillnaden mellan operativ information och information för roll- och 
metodutveckling. Undersökningen har dock visat att respondenterna ställde sig frågande till 
denna distinktion. Det framkom också tydligt att begreppet information inte var entydigt hos 
respondenterna utan tolkades subjektivt. Många svar kan också tolkas som ett resonemang hos 
respondenten vad information egentligen är. Den information som man får via kurser 
uppfattades exempelvis inte som information. Att respondenterna ställde sig frågande till 
distinktionen förefaller vara kopplat till den i flera avseenden belastade arbetssituationen, men 
också att dessa olika former för informationsinhämtning är integrerade i tjänstemannaarbetet 
och möjligen inte går att åtskilja. Som påpekats kan också frågans formulering varit otydlig, 
men frågeställningen är troligen inte relevant för Regeringskansliet.  

Intervjuundersökningen påvisade följande faktorer, vilka påverkar det sätt på vilket 
medarbetarnas kompetens växer fram: 

 

ð Arbetets föränderliga och i viss mening oförutsägbara karaktär försvårar en 
strukturerad och fristående kompetensutvecklingsprocess. 

 

ð Till följd av det höga arbetstempot ligger någon form av integrerad, kontinuerlig 
kompetensutvecklingsprocess närmare till hands för att beskriva tjänstemännens 
informationsinhämtning.  

 

ð Den höga graden av subtil informell kommunikation gör det riskabelt att frånvara 
från ’händelsernas centrum’ längre tider. 

 

ð Arbetsuppgifterna är i väldigt låg grad uppbyggda av fördefinierade statiska 
rutiner. Av den anledningen är det svårt att bygga allmängiltiga 
kurs/kompetensutvecklingspaket. Intressant vore här att identifiera vilka delar av 
rollerna som är statiska över tiden, i syfte att i någon mening lyfta ut dessa och 
effektivisera utveckling av info/kompetensutvecklingsflödet kring dessa.   

 

Här ska dock åter nämnas att Regeringskansliets medarbetare har tillgång till ett omfattande 
kursutbud och uppmuntras till att delta i dessa.  
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iii. Hur ser man på biblioteket och hur används det? 

 

Intervjusvaren om biblioteksanvändningen bekräftar det som tidigare studier visat om lågt 
intresse för bibliotekstjänster. Projektrapporten Ett effektivare regeringskansli – förslag till 
åtgärder betonar att biblioteket ska vara en nyckelresurs i den kunskapsorganisation som 
Regeringskansliet är. Utifrån svaren i denna intervjuundersökning används inte 
bibliotekstjänsterna i den utsträckning som önskas och dess resurser är i så fall 
underutnyttjade. Dock hade kanske resultatet blivit annorlunda ifall enbart regelbundna 
biblioteksanvändare intervjuats.  

Vad beror den låga biblioteksanvändningen på, utifrån denna undersökning? Såsom studier 
visat måste bibliotekstjänster bland annat fylla högt ställda krav på tillgänglighet, snabbhet 
och relevans för att användas. Vad avser tillgänglighet, ville många respondenter ha närmare 
till biblioteket och påtalade det fysiska avstånd som i flera fall förelåg som ett hinder för att 
besöka biblioteket. De tjänstemän som hade sina tjänsterum intill biblioteket underströk 
samtidigt betydelsen av detta för sin informationsinhämtning. Ovan nämnda projektrapport 
menar dock att det fysiska avståndet knappast utgör ett tillräckligt hinder för att avskräcka 
från besök i en av Regeringskansliets biblioteksfilialer (2003, s. 123). Utifrån denna 
intervjuundersöknings resultat måste detta ifrågasättas. Vikten för ett bibliotek att kunna 
verka nära sina användare bekräftas av intervjuerna. Höglund & Persson påpekar också att 
den barriär som fysiskt avstånd till information kan utgöra inte ska underskattas. De refererar 
som exempel till studier av kontaktmönster i organisationer där man funnit att sannolikheten 
för kontakt minskar dramatiskt redan efter ca 10 meter (Höglund & Persson 1985, s. 87). 

Respondenterna i denna undersökning är intresserade av den information som kan nås via den 
egna datorn. Inte heller det virtuella biblioteket verkar dock användas i någon stor 
utsträckning. Regeringskansliets bibliotekssektion beskrev dock sitt virtuella bibliotek som 
underutvecklat och behov av uppbyggnad, men vill prioritera att göra fler tjänster tillgängliga 
elektroniskt för handläggare inklusive en biblioteksportal. Om detta genomförs kan det 
virtuella biblioteket ytterligare tillgängliggöras.  

En bristande kunskap hos tjänstemännen om bibliotekets tjänster kunde dock spåras vad gäller 
exempelvis bibliotekets möjligheter till snabbt och relevant stöd i 
informationssökningssituationer. Majoriteten av respondenterna kände heller inte till att 
bibliotekets verksamhet var efterfrågestyrd. Utav de intervjuade som använde biblioteket 
kunde dock snabbheten och relevansen i högsta grad bekräftas då bibliotekstjänsterna ansågs 
avlasta den egna arbetssituationen och spara tid. Begreppet efterfrågestyrd verksamhet har 
diskuterats i forskningen eftersom det till exempel inte behöver betyda att verksamheten alltid 
svarar mot det faktiska behovet i en organisation. Det kan i vissa fall bli kontraproduktivt och 
försvåra möjligheten att nå de personer som inte själva söker upp bibliotekets tjänster. 
Efterfrågestyrd verksamhet behöver dock inte stå i motsats till aktiv omvärldsbevakning och 
att ”ligga före” sina användare, men nidbilden av bibliotek som en passiv serviceinrättning 
kan riskera att förstärkas. Som Sy & Walther påpekade styrs biblioteksverksamheten dock 
ytterst av kontext- och resursmässiga faktorer och i vad mån man också har autonomi i sin 
verksamhet (Sy & Walther 1989, s. 63). 

En del respondenter i denna undersökning var av uppfattningen att Internet hade konkurrerat 
ut biblioteket. Vilken kan då bibliotekets roll vara i en elektronisk miljö? Som framgått tyckte 
respondenterna sig själva till största delen kunna utföra informationsarbetet, men menade 
också att sökningarna tog mycket tid och att man ibland hade svårt att navigera bland all 
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information. I frågesvaren om hur informationsinhämtning kan förbättras nämndes till 
exempel sådant som önskemål om mer strukturerad information och systematisk 
omvärldsbevakning. Liksom Nelke konstaterade i sin undersökning kan bibliotekets funktion i 
en sådan kontext vara att på ett mer institutionaliserat sätt hjälpa till med sådan 
informationsstrukturering och omvärldsbevakning och fungera som hjälp till självhjälp. 
Särskilt i komplexa organisationer är det också mycket viktigt med organiserad 
omvärldsbevakning.  

Regeringskansliets bibliotekssektion är redan en potentiell kraftfull resurs i 
informationssökning. Som konstaterats ses bibliotekariers arbete ibland som passiv 
förmedling av sådant material som andra producerat. Arbetet med att strukturera och göra 
information sökbar är dock i allra högsta grad ett produktivt arbete som tyvärr inte tycks vara 
känt i delar av organisationen i dagsläget. Frågan är hur bibliotekssektionen kan göra detta 
arbete vidare känt, och därutöver få andra i organisationen att använda sig av det. Sy & 
Walther diskuterade dels bibliotekarien som å ena sidan en aktiv guide, å andra sidan någon 
som vid förfrågan lånar ut böcker. Var bibliotekssektionen idag befinner sig på denna 
proaktiva - reaktiva skala i förhållande till sina användare har inte studerats i denna 
undersökning annat är ur de intervjuades perspektiv. Som påpekats är det dock 
bibliotekssektionens uttalade mål att utgöra ett relevant stöd för tjänstemännen.  

Som tidigare forskning konstaterat är det viktigt för ett förvaltningsbibliotek att marknadsföra 
sina tjänster för sina användare och sin organisation. Det framstod också utav intervjusvaren 
att respondenterna efterfrågade en ökad kunskap om bibliotekets tjänster. Många menade att 
bibliotekspersonalen bara kunde vinna på att bli mer offensiva och ännu mer aktivt 
marknadsföra sina tjänster. Utifrån intervjuerna framstod respondenternas 
informationssökningsprocesser som ofta av en iterativ karaktär och söknycklarna preciserades 
och definierades under pågående sökprocess. Själva sökprocessen utgör ett förädlingsteg. 
Denna process kräver detaljkunskap och känsla för sammanhanget, vilket också gör det svårt 
att lämna över till informationsspecialist om man inte har denna kunskap om hur de kan 
avlasta arbetssituationen och även känner förtroende för denna kompetens. Generellt måste 
marknadsföring ses som något vidare än att bara stå upp och säga vad man kan inför 
användare och organisation. Det handlar också om sådant som att bilda nätverk, knyta 
kontakter, inte minst med ledningen, och på olika sätt aktivt ”sälja in” sin verksamhet. 

Som Margareta Nelke pekade på är det ur organisatorisk synvinkel viktigt med ett 
helhetsperspektiv när informationsresurser inom en organisation ska samordnas. För att 
optimalt kunna stödja Regeringskansliets tjänstemän i deras informationshantering är det 
viktigt med ett gemensamt strategiskt tänkande och kontinuerlig diskussion för de som på 
olika sätt arbetar med detta stöd. Projektrapporten Ett effektivare regeringskansli – förslag till 
åtgärder konstaterar dock att Internets snabba framväxt medfört att samordningen kring 
informationsarbetet ännu inte fullt etablerat sig i Regeringskansliet. I en sådan kontext uppstår 
ofta sådana naturliga intressekonflikter. Höglund & Persson påpekar att grupper som arbetar 
med informationsfunktioner i en organisation; exempelvis informatörer, IT-enhet och 
bibliotek med flera alla kan anse sig ha tolkningsföreträde om hur informationstjänster ska 
organiseras.  

Eventuellt kan sådana intressekonflikter resultera i problem med samspelet och nyttjad 
vokabulär, som kan leda fel. Idealet är såsom Nelke föreslår att all kompetens kring 
informationsfrågor kartläggs, samordnas och maximalt utnyttjas för att uppnå full kontroll 
över verksamheten. Detta är också ett sätt att effektivisera verksamheten och spara pengar. 
Hur denna fråga i nuläget diskuteras mellan dessa grupper och inom Regeringskansliet har 
inte legat inom denna undersökningsram. Dock tyder projektrapportens konstaterande och 
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respondenternas svar på att denna fråga kanske inte helt är löst; eftersom tjänstemännen i så 
fall skulle svarat annorlunda och även i vissa fall känt sig tryggare i sin informationssökning.  

Ett led i att göra biblioteket till en nyckelresurs i Regeringskansliet är därför att biblioteket ses 
som en del av kärnverksamheten i Regeringskansliet. Ett sätt att åstadkomma detta skulle 
kunna vara att arbeta utifrån ett tydligare Information Resources Management-perspektiv där 
biblioteksfunktionen integreras med övrig intern information och kommunikation. För vidare 
forskning kan detta innebära att ytterligare identifiera och problematisera 
informationsstrukturer och processer i Regeringskansliet och se hur de tillämpas i relation till 
behovet i organisationen och var i så fall biblioteket kanske borde vara med. 

 

ð Bibliotekets resurser är möjligen underutnyttjade. 

ð Biblioteket uppfattas av respondenterna som otillgängligt främst i termer av fysiskt 
avstånd. Därutöver sågs biblioteksverksamheten generellt som för anonym och att 
marknadsföring av bibliotekstjänsterna bör bli mer tydlig och omfattande.  

ð Respondenternas kunskap om de informationstjänster biblioteket erbjuder är 
överlag låg. Biblioteket bör därför ytterligare tydliggöra sin roll i den elektroniska 
arbetsmiljön. 

ð Den professionella kunskap om information och informationshantering som finns 
inom Regeringskansliet bör ytterligare samordnas så långt det är möjligt.  

ð Biblioteksfunktionen kan tydligare integreras i övriga informations- och 
kommunikationsfunktioner inom Regeringskansliet.  
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Sammanfattning  
Ämnet för denna magisteruppsats har varit hur tjänstemän vid Regeringskansliet söker och 
värderar information och informationskällor. Den empiriska studien av detta genomfördes 
med hjälp av 15 intervjuer med anställda på handläggar- och sakkunnignivå vid 
Regeringskansliet. Bakgrund till val av ämne var egen yrkeserfarenhet ifrån studerad 
organisation.  

För att regeringen skall kunna fatta beslut måste de förberedas av alla de tjänstemän som 
arbetar i Regeringskansliet. Dessa tjänstemän är beroende av korrekt och bra information för 
att kunna leverera beslutsunderlag till regeringen. Undersökningsproblemet i denna uppsats 
har med anledning av detta varit att studera hur tjänstemän på Regeringskansliet förhåller sig 
till den information de behöver för att kunna fullgöra denna uppgift. Med att förhålla sig till 
information har avsetts vilken information man behöver i arbetet, hur man söker den och även 
något om hur man värderar olika informationskällor och informationskanaler. 

Syftet med denna uppsats har varit således att studera hur tjänstemän på handläggar- och 
sakkunnignivå på Regeringskansliet söker och får information samt hur de värderar de olika 
informationskällor som de använder i sitt arbete.  

Uppsatsens frågeställningar formulerades på följande sätt: 

 

i. Hur söker tjänstemännen information för sitt arbete och hur ser man på olika 
informationskällor? Vilka grunder ligger för bedömningarna? 

 

ii. Finns det någon skillnad när det gäller informationsinhämtning för att genomföra 
det dagliga arbetet eller för att uppdatera sig professionellt, och går det att göra 
denna distinktion? 

 

iii. Hur ser man på biblioteket och hur används det? 

 

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett brett och multivetenskapligt ämne som kan 
studeras från många olika håll. Den teoretiska och empiriska ansats som använts för denna 
analys är teorier kring informationsvanor, behov och barriärer inkluderat biblioteks roll och 
funktion. Denna teoretiska litteratur har använts för att beskriva, definiera/förtydliga och 
systematisera uppsatsens centrala begrepp och relationer dessemellan. Både generell 
bakgrundslitteratur samt specifika studier har studerats.  

I denna uppsats har en bärande distinktion varit mellan information för att klara det dagliga 
arbetet och information för att uppdatera sig professionellt. Skillnaden kan vara svåravgränsad 
men med information för det dagliga arbetet har avsetts sådan information som krävs för att 
lösa en konkret daglig arbetsuppgift som återkommer regelbundet. Information för att 
uppdatera sig professionellt har avsett sådan information som behövs för att lösa befintliga 
arbetsuppgifter bättre, på nytt sätt eller för att kunna hantera nya sorters arbetsuppgifter. Det 
krävs också sådan professionell uppdatering för att kunna utvecklas i sitt arbete, klara nya 
utmaningar i det dagliga arbetet eller möjliggöra vidare karriär.  
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En kvalitativ metod har använts för intervjuundersökningen på grund av den förståelse av 
användaren och dennes informationsbehov metoden medför. Intervjufrågorna baserades på 
uppsatsens tre frågeställningar och hade en hög grad av strukturering och en låg grad av 
standardisering i syfte att göra materialet lättarbetat. Intervjusituationerna gav dock möjlighet 
till ett fritt resonemang och vid behov möjlighet att ändra ordningen utifrån hur respondenten 
kunde tänkas vilja diskutera olika saker.  

15 tjänstemän intervjuades; varav 9 departementssekreterare, 1 politiskt sakkunnig, 4 
kansliråd samt 1 ämnesråd på respektive arbetsplats. Samtliga intervjuer har behandlats 
konfidentiellt. För att kunna bearbeta materialet skrevs samtliga bandade intervjuer ut och 
svaren sorterades därefter per fråga. Inga statistiska bearbetningar gjordes eftersom metoden 
och materialet inte lämpat sig för detta. Därefter bearbetades det skriftliga materialet genom 
att söka efter gemensamma nyckelord och nyckelbegrepp som identifierades och därefter 
sammanföras i likartade grupper. På så sätt kunde respondenternas olika svar systematiseras. 

Intervjuundersökningens resultat redogjordes dels utifrån respondenternas arbetssituation, 
dels utifrån deras informationssökning och informationsvärdering. Många aspekter kring 
information och informationsprocesser har framträtt i denna undersökning. Ett 
helhetsperspektiv har försökt hållas. Undersökningens resultat kan endast sägas ge en grov 
och förenklad bild av alla faktorer som spelar in i den komplexa process tjänstemännens 
informationsinhämtning utgör. 

Undersökningens slutsatser var i stort följande:  

Tjänstemännen söker aktivt den information man behöver för sitt arbete och en lång rad 
informationskällor samverkar. En föränderlig omvärld med många inblandade intressenter 
leder till att sammanställda och strukturerade informationskällor hör till undantagen.  

Det höga arbetstempot ställer krav på korta svarstider och enkla gränssnitt hos källorna, varför 
källor som svarar mot dessa krav används snarare än mer komplicerade men också mer 
omfattande källor.    

Tillförlitligheten av källan bedöms genom avstånd till ursprungskällan samt genom vilken 
aktör som står bakom. Generellt kan dock konstateras att erfarenhet och informella samtal 
med kollegor snarare än något specifikt ligger till grund för dessa bedömningar.  

Massmedia betraktas i termer av uppslag och idéer som informationskälla. Generellt dock 
inte.  

Den informella diskussionen med kollegor och nätverk är av avgörande betydelse för att få 
sammanhang. Komplexiteten är så stor att man omöjligt kan läsa sig till insikt. Ur 
diskussionerna utläses tendenser och trender, innan de finns formulerade skriftligt eller innan 
de är formulerade överhuvudtaget.  

Respondenterna ställde sig genomgående frågande till distinktion mellan operativ information 
och information för roll- och metodutveckling. Arbetets föränderliga och i viss mån 
oförutsägbara karaktär försvårar en fristående och strukturerad kompetensutvecklingsprocess.  

Biblioteket ses som otillgängligt främst i termer av fysiskt avstånd. Respondenterna ansåg att 
biblioteksverksamheten generellt är för anonym och att marknadsföring av 
bibliotekstjänsterna bör bli mer tydlig och omfattande. Kunskapen om de informationstjänster 
biblioteket erbjuder är överlag låg.  

Bibliotekets resurser är möjligen underutnyttjade. Ett sätt att förbättra detta är att tydligare 
integrera biblioteksfunktionen i övriga informations- och kommunikationsfunktioner.  
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Bilaga 1. Exempel på intervjusvar 
Svaren bygger på transkribering av bandinspelat material. Talspråksuttryck har redigerats till 
mer skriftspråk, och vissa smärre förkortningar har gjorts. Om flera respondenter givit 
näraliggande svar har bara det svar som bäst beskriver situationen redovisats. 

Fråga: Vilken sorts skriftlig/elektronisk information är det som du främst använder i 
ditt dagliga arbete?  

”Vi arbetar med oerhört mycket information här. Vi får ju ta del av information, vi 
får frågor. Jag använder en mängd olika typer av information. Jag använder rättslig 
litteratur och böcker, artiklar i olika ämnen, juridiska regler, lagar, förarbeten. Även 
olika sorts kringinformation som ger sammanhang. Jag behöver också information 
om vad för projekt och verksamhet som försiggår på departementen inom 
Regeringskansliet. Jag läser alla stora svenska dagstidningar, både på Internet och 
manuellt, jag läser 7-8 dagstidningar varje dag.”  

”Grunden för det dagliga jobbet är det egenproducerade materialet, de ligger till 
grund för samtal osv.”  

”Det är många olika. Det är ju en oerhört central del av arbetet. Det är mycket 
tidningar, dagspress. Det mest centrala nu är ju e-post och Internet. E-posten är ju 
i princip det första man gör när man kommer på morgonen. Det kanske är något 
man inväntar besked på och det kan vara nya frågor som dyker upp. Det kan vara 
andra departement som skickar över något som ska beredas, en påminnelse om 
något man ska göra inför ett möte.”  

”Informationen jag söker på Internet är avgörande för mitt arbete. Där får jag fram 
utredningar, böcker, rapporter. Beroende på vad det handlar om går jag på tidigare 
erfarenheter och mitt eget kreativa tänkande. Det jag ska föreslå bygger på min 
förståelse hur politiker vill stå i olika frågor, vilket kan bero på den regering som 
sitter vid makten. Politiska värderingar är ingen källa i sig men styr vad jag 
kommer fram till för förslag. Jag frågar också statssekreteraren. Det blir på så sätt 
en informationsinhämtning för mig om statssekreterarens politiska 
ställningstaganden.” 

”Omvärldsorientering är viktigt för oss, man kan inte bara förlita sig till det som hör 
till facket. Jag börjar dagen med att läsa DN och SvD, läser Metro och City på 
vägen till jobbet, lyssnar på Dagens Eko när jag åker hem. När jag kommer hem 
ser jag nyheter och debattprogram. Det är det här kringverket; vad det talas om, 
hur det debatteras, den här omvärldsbilden av vad som händer i samhället. Det 
som direkt rör mitt dagliga arbete är bland annat rapporter från vår myndighet, 
deras utvärderingsrapporter, specialutredningar som gäller mitt arbetsområde. Man 
hinner inte läsa allt.” 

”Det blir olika sätt att jobba på beroende på förkunskaper och de ingångar man har 
i form av personliga kontakter. ... Om jag börjar på ett helt nytt område blir det 
Internet för att få en bred överblick. Annars blir det rapporter.”  

 

Fråga: Var får du den skriftliga informationen du använder ifrån?  

”Generellt har vi inte tid att göra stora utvärderingar och utredningar själva utan vi 
får hela tiden se till att hämta in sådan information från annat håll. Det är i stället 
myndigheterna som tittar på och utvärderar mina frågor.” 

”Det beror på arbetsuppgiften. Jag använder inte Internet för att formulera ett 
svenskt ställningstagande i till exempel EU-frågor, då kollar jag i eget material eller 
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frågar statssekreteraren. Jag söker i tidigare förhandlingsprotokoll och 
förhandlingsförslag och försöker se en linje i den svenska hållningen inom olika 
frågor i EU. Internet använder jag i andra sammanhang. I mitt arbete kollar jag 
runt och samlar på mig en del material. Jag ser till att skaffa mig det när jag hör 
talas om material: Lite böcker, sammanfattningar, häften och så vidare. Det 
kommer mycket material från vår myndighet: böcker, studier, utredningar mm.” 

”Internet används primärt till att läsa tidningar. Sedan har vi även ett par 
informationstjänster som vi kan prenumerera på. Sedan prenumererar man på lite 
andra nyhetsbrev. Nyhetsbrev är en snabb lightvariant av att sköta 
omvärldsbevakningen, särskilt om man själv inte riktigt hinner med att själv söka 
aktuell information och hålla sig uppdaterad. I nyhetsbrev kan man få 
sammanfattningar av vad som har hänt på ett visst område de senaste veckorna 
eller den senaste månaden.” 

”Man har en kärna av informationskällor. Om man måste gå utanför denna 
använder jag sökmotorer. Då man har några få bitar av information och t ex vill 
hitta en aktör kan en generell sökmotor vara användbar. De flesta myndigheters 
hemsidor är så utvecklade att de är som en slags sökmotor i sig.”  

”Jag jobbar på eget historiskt minne. De frågor man jobbar med har också en 
sådan dagsaktuell karaktär. Det är sällan man går tillbaka på samma sätt som 
förr.”  

”När man väl har hittat ett ställe så går man direkt dit i fortsättningen även om det 
kan finnas på andra ställen också.” 

”Jag försöker att inte bara få information om det som är centralt för mitt område 
utan även det som ligger runtomkring, för att få en helhet för att sätta in det i ett 
större sammanhang. Jag kan då se sammanhangen kring en enskild fråga. Det är 
väldigt olika hur jag hittar sådan information, jag får mycket tips både på inre och 
yttre sidan av intranätet. Dels söker jag sådan information som är väldigt speciell, 
dels sådant som ger sammanhang. Jag söker även information som ligger ett steg 
till utanför, t ex böcker inom olika områden. Det gör att man hela tiden har nytta 
av den lilla informationen, för man kan sätta in den i ett sammanhang.”  

”Man jobbar ju mycket med aktuella saker men om jag behöver gå tillbaka i tiden, t 
ex när jag skriver föredragnings-PM, går jag till arkivet. EU-medlemskapet innebar 
en skiljelinje i det sammanhanget: det är hela tiden saker man ska ta ställning till 
nu, olika papper och olika saker som ska tas fram i arbetsgrupper. Folk blir fast i 
det att det trillar in någonting, det ska tas ställning till det, det ska samberedas 
med andra. Det finns det mycket mindre utrymme nu för att sitta och fundera själv 
och gå tillbaka.” 

”När det gäller information finns det sådana här slumpartade grejer som är viktigt 
att ta upp. Man kan snubbla över en bok nånstans i ngn bokhandel eller 
skyltfönster. Man kan få något i present eller vad som helst och det visar sig vara 
väldigt värdefullt. Slumpen står i mitt fall för minst 10 % av min 
informationsinhämtning.” 

 

Fråga: Hur väljer du dina informationskällor?  

”Vad gäller sökmotorer har jag lärt mig att om man inte hittar det man söker på 
första sidan så finns det förmodligen inte överhuvudtaget. Jag tittar bara på de 
träffar som är relevanta för mig, man har inte tid till annat, då byter jag snarare 
informationskälla om jag inte hittar det jag söker. Jag försöker prioritera de sidor 
som inte ser privata ut. Jag upplever informationen som mer tillförlitlig om den 
kommer från officiella sidor.”  

”Svårt att svara på. All information är ju intressant när den träffar en och om den 
sammanstrålar med det man frågat efter eller sökt. Så är det ju sällan, det är 
många gånger man inte vet om den är användbar. Ibland kan man komma på att 
man i någon rapport läst något som man först efteråt kommer på att man kan 
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använda. Men man vet ungefär vad man ska leta efter, man känner igen det. 
Annars är ju massmedia notoriskt opålitliga i den meningen att man alltid måste 
titta på det grundmaterial de refererar till och se vad som döljer sig bakom. Man 
kan inte ha tidningsartiklar som en egen källa, man måste slå upp och se var det 
hör hemma. Man får en del uppslag genom radio och tidningar, men för att få 
godtagbart källmaterial måste man gå vidare.” 

”Vad gäller BBC så har jag kört den så länge att jag vet att informationen där är 
högklassig. Jag är försiktig med att använda källor jag inte litar på, exempelvis 
uppgifter på privata hemsidor. Jag kan ju inte använda uppgifter som inte är 
belagda och sätta min minister i en svår situation. Om det är myndigheter litar jag 
på det de skriver utan vidare. Jag tycker att dagspressen är i huvudsaklig tillförlitlig 
men man måste ändå ställa sig frågan: kan jag lita på pressen? Jag har en tidskrift 
som jag litar på och som jag har själv hemma, The Economist.” 

”Svårt att säga. Via en sökning på sökmotor kan man ju hamna på seriösa ställen. 
Det man får fram kan ju variera från att vara mycket bra till helt oanvändbart, det 
är hela spännvidden. Man får helt enkelt göra en bedömning där innehållet i 
informationen får tala för sig självt. Man får titta på hur informationen är 
uppbyggd, hur man belägger det man säger, vilka slutsatser man drar och så 
vidare. När det gäller vad som sägs i massmedia så måste man vara medveten om 
att det sällan blir en korrekt bild som de förmedlar, den är färgad av missförstånd 
eller avsiktligt förvrängt. För att bedöma något som kommer fram i massmedia 
måste man gå tillbaka till de ursprungliga källorna.” 

”Jag vet inte hur jag väljer källor. Jag är ganska bred i mina sökningar. Jag kanske 
går igenom 10 träffar om jag är inne på Yahoo. Jag scannar ofta av för att se vad 
som ligger närmast det jag söker. Men jag försöker gå så nära källan som möjligt, 
ofta olika officiella hemsidor.” 

”Jag frågar folk vad som är vettigt; kolleger här och folk på verket och andra 
departement. Om det inte finns någon som kan ge direkta tips får man ju söka 
själv, på Altavista eller Google eller någon annan sökmotor och diverse officiella 
hemsidor.” 

”Jag försöker prenumerera på många nyhetsbrev, från myndigheter och olika 
förbund. De skickar ut ett varje vecka, det tycker jag är en bra källa. Det är bra att 
de ofta är väldigt kortfattade, de har förstått att man inte har tid att läsa mycket. 
Det finns en tydlig rubrik, det står tre rader och så har man länken vidare ifall man 
behöver mer information.”  

”Jag försöker göra en första sållning vad som är relevant och inte när det gäller 
sådant som kommer in till mig som jag ska reagera på. Det är min erfarenhet och 
kompetens som jag baserar sållningen på.”  

”Massmedia som informationskälla är jag oerhört skeptisk till. Det som skildras i 
dagspressen skildrar aldrig helt korrekt det som faktiskt hänt, vilket gör att man 
alltid är väldigt skeptisk. Men det är viktigt att följa debatten och ha koll på vad 
som är på agendan och vilka frågor som är viktiga.”  

”Det viktigaste är att hitta rätt aktörer, då går jag direkt på deras sidor och 
använder deras sökmotorer. Jag söker när jag har namnen på någon eller något, 
men inte vet mer än så. Om de har en egen hemsida skriver jag in namnet i deras 
sökmotor för att se. Det är sällan jag söker fakta utifrån ett enstaka ord i Yahoo 
eller så, det drunknar man bara i. Säg att jag får upp 3000 träffar, då kanske jag 
scrollar ner en 40-60-80 stycken, men jag tittar ju aldrig igenom alla. Får jag direkt 
en träff som leder till en hemsida går jag dit, men ser man att det bara leder till en 
textmassa då går jag sällan in på det.”  

”Jag använder ofta sökmotorer om jag inte har så mycket förkunskap. Via 
sökmotorn skaffar man sig en ingång till vidare information och kan få olika 
associationer. Får jag för många träffar uppfattar jag det som om jag gjort något 
fel och får då formulera om sökningen.”  
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”Jag är inte nöjd med den inhemska information utan jag vill se vad som är på 
gång utomlands: vilka är tendenserna i världen och Europa? Då söker vi på nätet 
för det, i EU:s databaser, OECD. Vi skaffar information via utbyten med våra 
grannländer, t ex genom seminarieverksamhet. I mitt jobb ingår det att får reda på 
så mycket bakgrund och exempel som möjligt.” 

”Vad gäller sökmotorer använder jag bara Google. Jag använder Google när jag 
snabbt behöver översiktlig information om något, det kan gälla information om 
länder, en särskild händelse eller så. Hur många träffar jag går igenom beror på. 
Jag har börjat inse att om man inte hittar det man söker på första sidan så finns 
det förmodligen inte överhuvudtaget.” 

 

Fråga: Hur får du informationen; genom att söka den aktivt eller kommer den per 
automatik?  

”Det jag behöver för mina sakbedömningar söker jag aktivt” 

”Jag söker den aktivt. Jag har lagt upp Excel-filer där jag ser vilka rapporter vår 
myndighet ska publicera fram till 2007 och uppdrag via regleringsbrevet. Jag vill ha 
dem snabbt så jag vet vad de handlar om innan de blir offentliga.” 

”Både och. I det dagliga arbetet är det rutiner och sådant som skickas ut per 
automatik. Men i analysarbetet måste jag ju söka väldigt mycket.”  

”Det kommer mycket i brevlådan i form av olika rapporter och utredningar. Ofta 
håller man själv koll och vet när det kommer en utredning ett visst datum och 
försöker kolla det då.” 

”Vi tar emot enorma mängder information så konsten är att sålla den och bedöma 
vad som är relevant, att organisera sin information är viktigt: var ska jag lägga 
informationen? Vilken folder lägger jag in informationen på?” 

”När jag har behov av information är söker jag rätt på den själv. Det kommer ny 
information och nya inspel hela tiden som kräver att man agerar. Det som kommer 
till mig är ofta gemensamma beredningar och synpunkter. Vi brukar prata om 
”inkorgsstyrd verksamhet”. Man har sina frågor som man aktivt jobbar med hela 
tiden, men det är en stor frekvens av nytt som kommer hela tiden och som måste 
hanteras. Det är lite speciellt för just den här miljön om man jämför med 
myndigheter. Det är frågor, nya arbetsgrupper, riksdagsfrågor, interpellationer, 
underlag till ministern, PM. Man tvingas ju prioritera. Prioriteringsordningen ändras 
hela tiden. Det är unikt eftersom det är en politisk organisation. Om man har lagt 
upp en strategi för en vecka är det extremt sällsynt att det håller för det kommer 
nya inspel och yttre faktorer som förändrar och påverkar.”  

 

Fråga: Vad ägnar du mest tid åt, information som kommer per automatik eller 
information som du aktivt söker?  

”Det kommer ju in rapporter som man förväntas läsa men det där är ju svårt att 
hinna med.”  

”Det strömmar ju in mail från allmänhet och mitt nätverk. Jag behöver inte söka 
information för att svara på de frågorna eftersom jag jobbat länge med det.”  

”En bra fråga. Det är nog den information jag får. Jag får ju enorma mängder till 
enheten, jag skriver ut det och läser. Det aktiva sökandet kommer också efter jag 
tagit emot något. Jag söker information för handläggning kring information.” 

”Det är nog information som kommer per automatik, eftersom den kräver någon 
motreaktion från min sida. Att till exempel gå igenom mail för att se om det är 
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något man ska reagera på är tidsödande. Jag får ca 20-30 mail en vanlig dag, 
främst från andra inom Regeringskansliet.”  

”Aktiv sökning tar ju ofta mycket tid, det tar tid att söka igenom källor för att se 
om det är vad man vill ha. Det gäller snarare att hitta rätt människa som kan tala 
om för mig var jag ska söka. Vi sitter väl till här, det finns mycket kompetens 
överallt, det är bara att fråga.” 

 

Fråga: Spelar biblioteket någon roll för hur du tar emot eller söker information i ditt 
dagliga arbete? Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad tror du det beror på? 

”Om biblioteket låg mer tillgängligt skulle jag tycka om att slinka in där och ta en 
kopp kaffe och läsa böcker som rör mitt fackområde eller tidskriftsartiklar som jag 
inte når åt annars. Frånvaron av bibliotek har en hämmande inverkan på mig att 
söka den här informationen.” 

”Om det är något jag är intresserad av försöker jag hitta det på nätet. Jag vet inte 
vad biblioteket skulle kunna hjälpa mig med egentligen.”     

”Det jag upptäckt att jag saknar är att gå ner till biblioteket och botanisera bland 
nyutkommen litteratur. Då kan man få ögonen på sådant som man kanske annars 
missar, men jag gör inte sådant längre ändå, det finns inte tid. Samtidigt har det ju 
blivit så att man får tag på så mycket via nätet att man inte känner att man 
behöver gå till biblioteket.” 

”Jag går till biblioteket ibland, men det är mera för bildnings skull, om man vill läsa 
någonting som man tycker är intressant eller roligt eller så.”   

”Jag har faktiskt bara varit på biblioteket en gång. Då slog det mig att jag borde gå 
dit oftare. Dels har de ju mycket litteratur och tidskrifter, dels vet jag ju att de kan 
hjälpa till att söka om man behöver information. Men i och med att det mesta finns 
på nätet i form av pdf-filer går det mycket snabbare för mig att gå in där och titta 
eller beställa böcker.”  

”Biblioteket är suveränt. Du kan egentligen fråga dem om vad som; sökord, 
specifik artikel eller vad du vill ha, det hittar biblioteket på nolltid. Jag går till 
låneexpeditionen, de fixar allting. Men de har svårt att göra reklam för sig, de bara 
finns där. Jag är övertygad om att många inte känner till deras tjänster.”  

”Jag skulle inte kunna vara utan biblioteket. Förutom tidskrifterna ger de mig olika 
utredningar och betänkanden. De hjälper till att bevaka mina ämnesområden och 
sökningar, om de ser att det kommer nya publikationer skickar de det till mig.” 

 

Fråga: Vilken sorts skriftlig/elektronisk information är det som du främst använder för 
att uppdatera dig professionellt? 

”Information är ju kompetensutveckling. Sedan kan man tänka sig information för 
personlig utveckling, att man går kurser och annat. Jag vet inte om man kan säga 
att det är information riktigt. Om jag vill kompetensutveckla mig själv i någon viss 
fråga försöker jag anmäla mig till ett seminarium eller konferens som handlar om 
de bitarna. Det är lätt sånt som får stå tillbaka när man har mycket att göra.”  

”Nätet har stor betydelse för att skaffa sig en helhetsbild av omvärlden, man 
utvidgar sin omvärldsbild genom nätet.”  

”Ren kompetensutveckling är för min del kurser. Vi har ett gediget kursprogram 
inom Regeringskansliet, allt ifrån språkkurser till kurser om hur EU fungerar. Det 
finns inte så mycket tid att lägga på den typen av kurser, men ett par per år blir 
det ju alltid. Man får bra stöd om man vill gå en kurs. Men är man borta två dagar 
inser man ju att ingen gjort ens jobb när man varit borta. Det är därför svårt att 
avsätta den tiden för längre kurser.”  
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”Mer teoretisk information, exempelvis vetenskapliga texter. Jag behöver 
egentligen information som är mer konkret eftersom jag ju ska se till att saker 
verkställs, men det är dock stimulerande att ta del av det teoretiska. Ibland kan 
man i det teoretiska materialet få idéer och tankar och man förstår vad man skulle 
behöva läsa när man ska fördjupa sig.”  

”När jag ska fördjupa mina kunskaper handlar det om att se hur något förhåller sig 
i verkligheten. Då är statistiska uppgifter oerhört intressanta. När man lägger 
samman all den information som man kan få av statistik så ger det en fördjupad 
förståelse av verkligheten som är viktig. Utvärderingar är också intressanta.” 

”Där är jag traditionalist. Det skriftliga materialet är klart dominerande. Jag läser 
mig till sådant, det är böcker som gäller, Boken.” 

”Jag prioriterar att få sådana frågor föredragna muntligt eftersom det inte finns tid 
att läsa och sätta sig in i saker. Men sen försöker man scanna av tidskrifter också 
för fortbildning. Det skiljer sig från sådant som jag måste läsa noga ord för ord, t 
ex årsredovisningar eller vissa strategier där varje ord är viktigt. Både det man 
scannar och det man läser noga blir ju en del av min fortgående 
kompetensutveckling. Regeringskansliets interna kurser är bra för att få 
helhetssynen på statliga frågor. Det kan däremot hela tiden komma upp sådant 
som gör att man måste avbryta sin kurs, till exempel interpellationsfrågor.”  

 
Fråga: Vilken sorts muntlig information är det som du främst använder för ditt dagliga 
arbete? 

”Jag stämmer dagligen av med min kollega här i rummet intill olika frågor och 
diskuterar och försöker föra saker vidare. De här diskussionerna förs ju väldigt 
informellt och på olika plan, olika faser i olika frågor. Det är allt från ett initiativ i en 
ny fråga till att vi får beställning från den politiska ledningen att ge dom ett 
underlag och då kanske vi måste diskutera hur vi ska lägga upp det och vad som är 
lämpligast. Sedan är det också att vi diskuterar kring formella regeringsbeslut, hur 
man formulerar sig, vad det bör innehålla och sådana saker. I propositionsarbetet 
diskuterar vi mycket för att se hur vi ska gå vidare eftersom vi inte vet hur det 
slutligen ska utformas.”   

”Det gäller vara på hugget hela tiden för det kan sådant som svischar förbi på en 
kafferast som kan vara viktigt. Man måste vara med för att höra saker och man 
måste prata om det, man måste hålla sig informerad om vad som händer och vem 
som gör vad.” 

 

Fråga: Vilken sorts muntlig information är det som du främst använder för din 
kompetensutveckling? 

”En god konferens ger uppslag, väcker tankar, ger idéer och bakgrundskunskap. 
Men tyvärr är inte alla konferenser goda konferenser. Sedan vill jag nämna 
studiebesök som är intressant för att fördjupa sig, det är en sorts 
upplevelseinformation.”  

”Det finns många kunniga kolleger här och på andra departement. När man kan 
sitta ner med en sådan kollega lite mera ostört all från en kvart till en timme så 
kan det ge mycket.” 

”Som det nog är för många här så umgås man mycket med kolleger på fritiden. 
Det betyder att när man träffas vid sidan om pratar man om sitt jobb. Det kan ofta 
vara en fördjupning, någon har en frågeställning. Man pratar om det man gör och 
tycker dessutom om att prata om sitt jobb.”  

”Vi arbetar i stormens öga, när det gäller att hålla sig à jour ställs den sociala 
förmågan på prov. Det är korridorsprat, lunchmöten, veckomöten för att få 
överblicken av området, återkommande möten med statssekreteraren, separata 
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möten med ministern osv. Den muntliga kontakten är viktig när man ska uppdatera 
sig, den sociala interaktionen. Dessa kontakter ligger före de skriftliga.” 

 

Fråga: Vilken roll spelar den muntliga informationen i förhållande till den skriftliga? 

”Som jag ser det kan den muntliga kontakten ge en signal om vad som kan bli en 
utveckling inom området senare. Det innebär att man kanske blir lite vaken på en 
fråga som man inte tänkt på tidigare men som sedan ligger i bakhuvudet.”  

”Chefer, ministern och politiska ledningen är viktiga att ha kontakt med. Det är 
därifrån jag får signalen om vad det är som gäller.”  

”Det är så man får reda på saker, den muntliga vägen. ” 

”Den spelar nog en väldigt avgörande roll, eftersom det inte är någon 
envägskommunikation utan en dialog, så den kan ha en avgörande betydelse för 
vad mitt arbete leder till. Den muntliga informationen kompletterar den skriftliga.” 

”Jag vet inte vad du menar med roll, men det känns som den muntliga är mer 
långsiktig. Det för tänkandet framåt att delta i seminarier, det är en riktning 
framåt.” 

”Den muntliga informationen är mer än vad man någonsin tänker sig, den flödar ju 
ständigt. Det är sällan man sitter och tänker själv. Här står ingenting still, här 
utvecklas man ständigt. Det är ju väldigt skojigt.” 

”När man pratar hjälper det till att sätta det man själv sysslar med i ett större 
sammanhang.” 

”Den muntliga informationen växer ju fram, dem skriftliga är ju där och är mycket 
mer statisk. Den är jätteviktig och jättebra, men genom den muntliga 
kommunikationen får du reda på sådant som du inte ens visste att du skulle fråga 
om, egentligen.” 

”Jag tror den muntliga informationen ger mig mer tankar och spår om sånt vi kan 
göra i framtiden. Uppslag om att man borde titta på ett visst område eller att något 
fungerar dåligt, och sen börja titta på den skriftliga informationen. Läser gör jag 
inte för att få uppslag till något nytt, utan läser gör jag när jag får beställning från 
politiska ledningen om de vill veta mer om hur något fungerar.”  

”Det är lättare att väga orden i muntlig kommunikation genom att se vilket 
genomslag det får, då kan man också förstärka där man märker att mottagaren 
inte fattar. Insikten om detta gör att jag tänker väldigt noga efter innan jag skickar 
e-post eftersom den är offentlig handling. ” 

”Den muntliga informationen som sköts genom veckovisa beredningsföredragstider 
är själva kärnan i verksamheten. Det är då man avgör frågorna, när man bereder 
dem får man elektronisk information.” 

”Det ena ger det andra, det är ett växelspel. De kompletterar varandra och 
förutsätter varandra.” 

”Den muntliga är nog viktigare, eftersom man inte hinner läsa sig till allting. För 
mig är det ovärderligt för jag kan få en sammanfattning av information i 
kombination med en värdering eftersom man får veta vad den personen tycker. 
Pratar man med någon som kan sitt ämne så kan de sätta in saker i sitt 
sammanhang. Det är nästan det viktigaste, att få helheten. Om man vet lite om ett 
område och det är stort och komplext är det bra att få den sammanfattningen av 
någon. Det tar ju tid att läsa sig till.”  
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Fråga: Kan det sätt du får information på förbättras? 

”Det man kan sakna är att få kortfattad sammanfattad information som har 
sammanställt olika källor, någon slags lägesrapport. Det får man ofta göra själv. 
Vissa gör det, men det finns inget system för det. Men i huvudsak har jag den 
information som behövs för att klara det dagliga arbetet i alla fall. ” 

”Det är ingen svårighet med att hitta information, det handlar snarare om att själv 
hålla sig uppdaterad om aktuella studier, att veta vad som är på gång. Det är svårt 
eftersom det är en sådan uppsjö av olika aktörer. Det är väldigt mycket upp till mig 
att hålla koll på detta, det finns inget system för hur jag får veta de här sakerna.” 

”Uppdateringen kunde vara bättre ibland på olika webbplatser, t ex folks 
telefonnummer och sådant.”  

”När man söker på Internet får man upp så otroligt mycket, det är privatpersoner 
som har funderingar kring ditten och datten. Det är så osorterat, man kommer in 
på så många personliga sidor och chattar som tar mycket tid.” 

”Jag tror att vi alla som jobbar här skulle tjäna på att bli bättre på 
omvärldsbevakning, att man lär sig att strukturera det. Nu är det så mycket post-
it-lappar och text i ett mail man råkar få, det är väldigt mycket slumpvis 
omvärldsbevakning, snarare än att den är strukturerad och att man följer ett visst 
mönster; att man varje månad följer vi upp de här hemsidorna och nya 
publikationer från de här aktörerna. Nu blir det väldigt mycket hoppsan över det 
hela.” 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  
Nedan följer en redogörelse för de frågor som muntligt ställdes till respondenterna. Frågorna 
är indelade i två sektioner: information relaterad till det dagliga arbetet samt information för 
att uppdatera sig professionellt. Parentes er återfinnes på vissa ställen, det var för att vid 
behov ytterligare kunna förtydliga något. Inledningsvis gavs respondenterna en kortfattad 
bakgrund gällande intervjuaren, dennas utbildning, syfte med undersökningen samt metodval 
och databearbetning. Därefter följde frågedelen. 

Inledning 
Mitt namn + mina studier 

Uppsatsämne 

Syfte  

Metod  

Databearbetning 

Bakgrundsfrågor 
Om vi börjar med lite bakgrundsinformation. Enligt de uppgifter jag har är du 
departementssekreterare/kansliråd/ämnesråd/politiskt sakkunnig. Stämmer det? 

Vilket är ditt ansvarsområde här? 

Ungefär hur skulle du beskriva ditt dagliga arbete? 

Vilken är din professionella bakgrund som gör att du jobbar med det här? 

Hur länge har du jobbat med det du jobbar med nu? 

Huvudavsnittet 
Då går vi vidare till att tala om den information som du använder dig av i ditt arbete.  

Dagliga arbetet 
Om vi börjar med sådana informationskällor som är betydelsefulla för ditt dagliga arbete. (Ev: 
alltså den information man behöver när man ställs inför konkreta uppgifter som man ska lösa i 
det dagliga arbetet) Information kan ju inhämtas både på ett formellt sätt och på ett informellt 
sätt. Själva informationskällorna kan vara till exempel muntliga och skriftliga/elektroniska 
(jag behandlar de senare på samma sätt). 

Skriftlig/elektronisk information  

Om vi först tar den skriftliga/elektroniska informationen, så kan den bestå av till exempel PM, 
lagtext, nyhetsbrev, rapporter, statistik och så vidare. Vilken sorts skriftlig/elektronisk 
information är det som du främst använder i ditt dagliga arbete? 

Var får du den skriftliga informationen du använder ifrån? Intranät, hemsidor? (Ev.: vilken 
tillgång till information har du? vilka resurser finns tillgängliga?) 
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Hur väljer du dina informationskällor? (Ev: har du prövat andra? Vilka alternativ känner du 
till? Väljer du den för att du är van/känner dig bekväm med den eller för att du tycker att den 
är innehållsmässigt bäst? Kvalitetskrav?) 

Hur får du den informationen; genom att söka den aktivt eller kommer den per automatik?  

Vad ägnar du mest tid åt, information som kommer per automatik eller information som du 
aktivt söker?  

Spelar biblioteket någon roll för hur du tar emot eller söker information i ditt dagliga arbete? 
(Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad tror du det beror på?) 

Muntlig information 

Om vi nu diskuterar den muntliga informationen; exempelvis föredragningar, seminarier, 
konferenser, möten, kolleger, professionella nätverk och så vidare. Vilken sorts muntlig 
information är det som du främst använder i ditt dagliga arbete? 

Vilken roll spelar här den muntliga informationen i förhållande till den skriftliga? 

Uppdatera sig professionellt 
Nu har vi pratat om den information du hanterar i det dagliga arbetet. Jag skulle vilja ställa 
några frågor även om hur du använder information för att uppdatera dig professionellt, 
fördjupa dina kunskaper inom ditt område, t ex som en del av din egen fortbildning eller 
kompetensutveckling, information som du använder för att förkovra dig och som ger dig en 
fördjupad förståelse för ditt ämnesområde 

(T ex sådan information man söker själv eller sådan man får på kurser. Den information som 
gör att man blir bättre på sitt jobb)  

Det betyder att jag delvis upprepar mina frågor. Om du tycker att du redan svarat på något så 
går vi bara vidare. Det är mer för att se om du tycker att du vill tillägga något under varje 
punkt. 

Skriftlig/elektronisk information 

Om vi igen börjar med den skriftliga/elektroniska informationen, vilken sorts 
skriftlig/elektronisk information är det som du främst använder för att uppdatera dig 
professionellt? 

Var får du den skriftliga informationen du använder ifrån?  

Vilken är den viktigaste informationskällan för att hålla sig uppdaterad inom ditt område? 

Hur får du den informationen; genom att söka den aktivt eller kommer den per automatik? 

Vad ägnar du mest tid åt, information som kommer per automatik eller information som du 
aktivt söker?  

Vad spelar biblioteket för roll när det gäller den information du använder för att uppdatera dig 
professionellt? (Om ja: på vilket sätt? Om nej: vad tror du det beror på?) 

Muntlig information 

Om vi nu diskuterar den muntliga informationen: Vilken sorts muntlig information är det som 
du främst använder för att uppdatera dig professionellt? 

Vilken roll spelar den muntliga informationen här i förhållande till den skriftliga? 
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Avslutande frågor 
Kan det sätt du får information på förbättras?  

Vill du kommentera något ytterligare vad gäller frågorna och dess innehåll, eller tillägga 
något som inte kommit upp här men som du tycker är viktigt? 


