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Abstract 
 
The main purpose of this master thesis is to investigate the information seeking of lay 
politicians, part-time politicians and professional politicians in connection with the 
possible upcoming fusion of the two administrative regions, Västra Götaland and 
Värmland. The focus of this study has been to study how politicians use and evaluate 
information and sources of information, and to investigate if there are any differences in 
how different categories of politicians seek information. Seven politicians were 
interviewed using semi-structured questions, and a phenomenographic approach was 
used to analyze the data. 
 
In Sweden there are few available studies of how politician seek information, but some 
international studies have focused on information needs, information sources, selection 
and evaluation of information. I have used previous research, and data from respondents 
to compile and analyze my results in three descriptive categories. The politicians 
viewed information seeking as: 

- Being well prepared with up-to-date information 
- Reaching a comprehensive view using different perspectives  
- Sorting and evaluating information 

 
The study identified both similarities and differences in how the regional politicians 
viewed information seeking as a phenomenon. All of them found it important to view 
information from different perspectives. The professional politicians have an advantage 
in access to information, especially if they belonged to the party holding the majority. 
Both part-time politicians and professional politicians received information through 
cognitive authorities. Their differences in views were more dependent on the context in 
which the politicians work, than on their being a lay, part-time or professional 
politician. 
 
 
Nyckelord: Informationssökning, politiker, informationskällor, informationsmättnad, 
tillgänglighet, tillförlitlighet, informationsbarriärer, biblioteks- och informationsservice 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 
Dagligen söker vi information, exempelvis genom böcker, tidningar, radio/TV, Internet 
eller i samtal med andra människor. Informationssökningen kan vara av både muntlig 
och skriftlig karaktär, och valet av källor är beroende av vilken slags information vi 
söker. Att söka information är en intellektuell process, där man försöker utveckla och 
förstå något som man tidigare inte kände till. Kunskapen att söka relevant information 
och kunna värdera den, är idag nödvändig för de flesta, oavsett yrke. Hur 
informationssökningsprocessen fortgår påverkas av informationsvanor, 
informationsbehov, sökstrategier, informationskällor samt förmågan att värdera 
resultatet. Sökprocessen är därmed väldigt individuell. Varje individs förmåga att 
hantera, värdera och tillgodogöra sig informationen påverkar individens möjligheter att 
lyckas i det framtida livet, oavsett i vilket sammanhang det sker i skola, arbetsliv eller 
fritid. Att kunna tillgodogöra sig den sökta informationen blir också ett sätt att minska 
osäkerheten. Kunskap om hur informationssökningsprocessen ser ut för olika individer 
och grupper har delvis tagits fram i de användarstudier som genomförts inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen under flera decennier.  
 
Sedan jag började studera biblioteks- och informationsvetenskap har jag tyckt att 
informationssökningsprocessen är särskilt intressant, där faktorer som 
informationsbehov, och val av källor ingår. I processen ingår också att värdera både 
källorna och sökresultaten för att undersöka deras relevans och giltighet. Hur detta görs 
är beroende av till exempel, kontexten och informationens tillgänglighet. Det är 
områden som studerats under utbildningens gång, och ryms inom forskningsområdet 
användarstudier. Olika användargruppers informationssökning har studerats utifrån 
olika teoretiska perspektiv, beroende av vad som varit forskningens syfte. I ett kognitivt 
perspektiv är det individens mentala processer genom informationssökningsprocessen 
som är i fokus, till skillnad från ett sociokulturellt perspektiv där individens 
informationssökning studeras utifrån den kontext den verkar i. Jag tycker det vore 
intressant att istället undersöka hur olika individer uppfattar fenomenet 
informationssökning, det vill säga en fenomenografisk ansats. Man kan anta att olika 
personer uppfattar informationssökning på olika sätt eftersom variationen i svar kan 
vara beroende av ålder, erfarenhet och den sociala och kulturella kontext de verkar i. 
Det är variationen i intervjumaterialet som är det unika för fenomenografiska studier, 
och därför är inte min avsikt att placera informanterna i en generell modell om 
informationssökning. Genom variationen får jag bättre möjligheter att förstå olika 
användares informationssökningsprocess, och vad som föregår det.  
 
Det var genom institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, vid Högskolan i 
Borås, jag fick information om att användargruppen politiker är lite undersökt. En 
politiker söker och värderar information kontinuerligt för att fatta demokratiska beslut. 
Att vara politiker är bland annat att vara ”granskare”, men det innebär också att vara 
lyhörd för olika åsikter från olika informationskällor. Valet av informationskälla är 
beroende av vilken typ av information som önskas. Information som söks är statistik, 
jämförelser, forskning och ideologiskt material. Den informationen tillsammans med att 
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lyssna till människors åsikter utgör grunden för de politiska ställningstaganden som görs 
i samband med beslutsfattandet.  
 
Jag är själv aktiv politiker, och har därmed en insikt i hur politiker söker och värderar 
information som är värdefullt i det fortsatta uppsatsarbetet. Jag har haft olika 
förtroendeuppdrag på kommunal nivå. Den informationsmängden jag behöver läsa för 
att kunna fullgöra mitt förtroendeuppdrag är mycket stor. Genom egna erfarenheter som 
dels presidieledamot i en nämnd, dels ordinarie nämndsledamot, och dels ersättare i en 
kommunal nämnd har jag insett att både erfarenheten och uppdragets position påverkar 
informationssökningen. Som presidieledamot hade jag ett större ansvar att hålla mig 
välinformerad än som ”vanlig” ledamot. Erfarenheten har lärt mig att sortera 
informationen bättre. Utöver kommunala handlingar håller jag mig uppdaterad inom 
nämndens verksamhetsområde. Det gör jag genom både muntliga och skriftliga 
informationskällor, främst då genom kommunens tjänstemän, personal i 
verksamheterna, och informationsmaterial från riksdag, regering, departement och 
statliga myndigheter. Den informationen relateras till den ideologi jag företräder. Det 
innebär att politiker, både måste vara insatta i respektive verksamhetsområde, och ha 
förmåga att utveckla ideologiska frågor för att kunna fatta beslut. Dessutom krävs en 
skicklighet i att kompromissa för att komma till politisk handlingskraft. Detta kräver 
information och kunskap, vilket innebär att det politiska arbetet till stor del handlar om 
informationssökning. Förmågan att söka och värdera information är viktig för 
politikerna eftersom det handlar om vilka politiska beslut som tas, och i förlängningen 
påverkar det också hur en demokrati upprätthålls. Det innebär att en undersökning om 
politikers informationssökning torde ge både biblioteks- och informationsvetenskapen 
och statsvetenskapen nya insikter.  

1.2 Problemformulering 
 
Ämnet informationssökning är alltså tämligen outforskat både vad det gäller 
användargruppen politiker och utifrån det fenomenografiska perspektivet. Det gör det 
extra intressant att studera politikers informationssökning ur ett fenomenografiskt 
perspektiv. Jag är främst intresserad av politikers uppfattningar kring fenomenet 
informationssökning, och det som kopplas till informationssökningsprocessen, så som 
de främst använder den i sitt politikerförvärv. 
 
Eftersom jag själv är aktiv inom kommunpolitiken, väljer jag att studera en annan 
politisk nivå, Västa Götalandsregionen. Inom regionen finns det flera olika 
politikerkategorier: heltidspolitiker, deltidspolitiker och fritidspolitiker. De har olika 
politiska positioner, och jag är intresserad av hur det påverkar informationssökningen. 
Vilka likheter och skillnader kan det mer finnas mellan de olika politikerkategoriernas 
sätt att söka information? Faktorer som ålder, erfarenhet, grad av engagemang (heltids, - 
deltids-, eller fritidspolitiker), kön och partitillhörighet kan också styra 
informationssökningen och valet av informationskällor. Hur uppfattar regionpolitikerna 
sin egen sökprocess? Utifrån en fenomenografisk ansats vill jag undersöka vilka 
sammanhang och mönster som går att finna i intervjumaterialet(jfr Widerberg 2002, 
s.66). Därefter studerar jag vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika 
kategorierna, heltids-, deltids-, eller fritidspolitikers uppfattningar av 
informationssökning. 
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1.3 Syfte 
 
För att få intervjumaterialet mer kärnfullt och konkret väljer jag att fokusera kring en 
gemensam politisk fråga och hur de söker information kring denna. För att kunna finna 
mönster i politikernas informationssökning krävs en övergripande politisk fråga av 
större dignitet, till skillnad från en enskild nämndsfråga som inte alla 
regionfullmäktigeledamöter är insatta i. Den övergripande frågan som var aktuell vid 
den tiden då jag skulle påbörja mina intervjuer var det eventuella regionbildandet 
mellan Värmland och Västra Götaland. Vintern 2009 blev frågan aktuell för 
allmänheten. Det har naturligtvis föregåtts av en lång politisk process. Hur har de olika 
politikerna sökt information och vilka källor har de använt sig av? Utifrån ovanstående 
blir mitt syfte:  
 
Att studera fenomenet fritids-, deltids-, och heltidspolitikers informationssökning i 
samband med det eventuella regionbildandet av Västra Götaland och Värmland.  
 

1.4 Frågeställningar 
 
För att få svar på syftet används följande frågeställningar: 
 
- Hur uppfattar regionpolitiker sin informationssökning? 
 
- Hur uppfattar regionpolitikerna olika informationskällor och hur använder och 
värderar de dem ? 
 
- Vilka likheter och skillnader går att utröna mellan fritids-, deltids-, och 
heltidspolitikers informationssökning? 
 

1.5 Avgränsning 
 
Jag väljer att avgränsa mig till att studera enbart regionpolitiker i Västra 
Götalandsregionen. Det finns framförallt tre skäl till det valet. Det är en förhållandevis 
ny politisk instans samt egen kännedom om regionen i egenskap av regioninvånare. 
Vidare skrevs det en magisteruppsats om fritidspolitikers informationshantering i Södra 
Älvsborgs län, 1997 (Linda Köling & KarinLekberg 1997), som numera är en del av 
Västra Götaland. Utifrån den är det intressant att se vad som eventuellt har förändrats 
genom till exempel informationstekniken. Jag kommer att använda den 
magisteruppsatsen som ett visst underlag i min uppsats. Jag ämnar inte göra en 
jämförande studie mellan den, och den här undersökningen. Ytterligare skäl är att det  
inom gruppen regionpolitiker finns många olika politikerkategorier: heltidspolitiker, 
deltidspolitiker och fritidspolitiker. Jag är intresserad att studera samtliga kategorier, till 
skillnad från Köling och Lekberg (1997).  
 
I Västra Götalandsregionen är det mycket information som cirkulerar från olika källor, 
både skriftliga och muntliga, vilket innebär att politikerna lever i en informationstät 
miljö. Det är många olika frågor som politikerna hanterar.  För att få ett avgränsat och 
hanterbart intervjumaterial har jag därför valt att koncentrera studien utifrån ett aktuellt 
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och övergripande ämne som har diskuterats i regionfullmäktige. Frågans aktualitet är 
viktig eftersom det troligtvis påverkar både politikernas intresse för studien och 
tillförlitligheten i intervjusvaren. Vid aktuella frågor finns det oftast en nyfikenhet och 
ett intresse att lära sig mer, vilket gör att man söker information medvetet. Det gör 
också att man bättre kommer ihåg hur och vad man söker, vilket ökar svarens giltighet. 
En övergripande fråga är samtliga politiker engagerade i, eftersom alla måste ta 
ställning. Deras informationssökning görs troligtvis på flera skilda sätt, än om det är en 
enskild nämndsfråga, där endast ett fåtal politiker är engagerade. Den övergripande 
frågan som var aktuell under mitt uppsatsarbete var det eventuella regionbildandet 
mellan Västra Götaland och Värmland.  
 
Västra Götalandsregionen har funnits i cirka 10 år, och efter den regionbildningen har 
ytterligare diskussioner förts om att regionalisera Sverige, det vill säga att flera 
landsting/län bildar en region. Nu har Värmland önskat ett samgående med Västra 
Götaland. Det är en process med flera aktörer inblandade, och det är många som 
påverkas. Det krävs mycket information och kunskap i ämnet från flera olika källor, för 
att känna sig säker att fatta ett omdanande beslut som en regionbildning innebär. Ett 
beslut av den här digniteten kräver att man söker information både lokalt, regionalt och 
nationellt, och eventuellt även internationellt. På vilket sätt påverkar det politikerna att 
söka information, och hur väljer och värderar de informationskällor? Det eventuella 
regionbildandet mellan Västra Götaland och Värmland är en enskild politisk fråga 
samtidigt som den innehåller många olika aspekter vilket gör att den blir intressant att 
studera.  
 
Jag är främst intresserad av hur de söker information till sitt förtroendeuppdrag. Men i 
en fenomenografisk ansats, där man studerar individers uppfattningar av ett fenomen, 
går det inte helt att bortse från hur de söker för enskilt bruk, eller i yrket om de är 
fritidspolitiker, ej heller hur de söker kring andra politiska frågor. Jag är intresserad av 
variationen i politikernas uppfattningar, och det är utifrån förståelsen, tolkningen och 
analysen av informanternas svar som resultatet nås i en fenomenografisk undersökning 
(jfr Anita Franke 2002, s.7-8).  
 
Politikernas informationsbehov påverkar naturligtvis deras informationssökning, och de 
är en del av sökprocessen, men att identifiera informanternas informationsbehov ingår 
inte i denna undersökning. De kommer att synliggöras så som politikerna själva 
uppfattar det i studiens resultat. I denna undersökning ska begreppet uppfattas som ”det 
fenomen som utlöser en informationssökningsprocess och som i hög grad styr hur denna 
process går till” (Limberg, 1998, s.45).  
 
 

1.6 Informationssökning och politik  
 
Det finns flera olika sätt att förklara och definiera begreppet politik. Den består av två 
dimensioner, den första som berör makten, ”vem är det som agerar och med vilken 
framgång?” Den andra dimensionen anknyter till strukturerna, de idéer och 
förhållningssätt som styr det politiska spelet (Bäck & Larsson 2008, s. 16). Politik kan 
också förklaras som viljan och modet att förändra, och att ta ansvar för det 
gemensamma, eller det som brukar benämnas det offentliga (Claes-Göran Kjellander & 
Margit Silberstein 2008, s.15). . I den här uppsatsen används statsvetarna Henry Bäck 
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och Torbjörn Larssons definition av begreppet politik som ”ett system av mänsklig 
aktivitet som samordnas med hjälp av makt. Politik blir ett sätt att åstadkomma 
kollektiv handling” (2008, s.16). 
 
Information är en viktig och dynamisk del i den politiska processen. Den behövs som 
underlag inför framförallt två viktiga moment, dels en förståelse för problemet, dels 
kunskap om hur problemet ska lösas. Det är nödvändigt med en effektiv 
informationsprocess för att upprätthålla en demokratisk styrning. Det innebär att det inte 
går att förstå den styrande regimen, och hur den agerar utan att förstå hur de hanterar 
och bearbetar information. Det gäller även hur de förvränger den. 
Informationsprocessen består i att samla in, tolka och prioritera signaler från 
omgivningen (Bryan D Jones & Frank R Baumgartner 2005 s.3-10). 
 
Omgivningen påverkar politikerna samtidigt som politikerna påverkar omgivningen. 
Det finns alltså en ömsesidig påverkan mellan regionpolitiker, aktörer, och 
informationssökning kring det eventuella regionbildandet mellan Västra Götaland och 
Värmland, strukturer, enligt professor emeritus i statsvetenskap, Lennart Lundquist 
(1984, s.1-10, Bäck & Larsson 2008, s.25). Aktörer kan vara individer eller 
organisationer, och de tillskrivs egenskaperna ”medvetenhet och förmåga till 
handling”(Lundquist 1984, s.5-6). Det innebär att politik består av både aktörer och 
strukturer, där information hjälper aktörerna att förstå strukturerna (Bäck & Larsson 
2008, s.12-17, Lundquist 1984, s.9-10). Strukturerna svarar på frågan var och hur, och 
aktörerna motsvaras av frågan vem eller vilka. Strukturernas  
påverkan på aktörerna kan tydliggöras genom begreppen socialisation, information och 
restriktion. Fokus för denna uppsats är hur regionpolitiker använder sig av information 
(se modell nedan) för att få kunskap om det eventuella regionbildandet mellan Västra 
Götaland och Värmland, som senare kan leda till nya beslut. De andra två begreppen, 
socialisation och restriktion, påverkar också politikernas villkor. Socialisation kommer 
framgent att benämnas som de sociala och kulturella kontexterna, och vilka betydelser 
de har för informationssökningen. Termen restriktion kan jämföras med de hinder 
politikerna uppfattar i informationssökningen. Jag har inte för avsikt att använda 
modellen som ett analysverktyg, och kommer därför inte fortsättningsvis använda mig 
av Lundquists terminologi, socialisation och restriktion. Modellen är ett sätt att placera 
politikers informationssökning i ett sammanhang (jfr Lundquist, 1984, s.1-12).  
 
Erik Gärdefors har utifrån Lundquists begrepp om aktörer och strukturer formulerat en 
lättöverskådlig modell nedan, kring socialisation, information och restriktion (2008, 
s.5). 
  
 
Socialisation Information Restriktion 
Formar aktörens förståelse 
(förstår) av omgivningen 
och aktörens vilja (vill) att 
förändra, och påverkar 
genom detta hans förmåga 
till att agera (kan). 

Ger aktören kunskap om 
strukturerna (förstår). När 
aktörens uppfattning om 
omgivningen förändras kan 
det medföra att också hans 
handlingsmönster förändras 
(vill) och (kan). 

Hindrar aktören att fatta 
vissa beslut, att vidta vissa 
åtgärder (kan) och att 
uppnå vissa effekter 
(vill). Aktörens förmåga 
(förstår) att agera 
påverkas. 
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Information är en förutsättning för att aktörerna ska kunna påverka strukturerna, vilket 
blir tydligt i samband med det eventuella regionbildandet mellan Västra 
Götalandsregionen och Värmland. 
 

1.7. Västra Götalandsregionen – en bakgrund 
 
Nedan kommer både begreppen Västra Götalands län och Västa Götalandsregionen 
nämnas. Det är två olika organ, där Västra Götalands län, är den geografiska 
indelningen, och Västra Götalandsregionen är det politiska organet. I denna uppsats är 
det den politiska organisationen, regionen, som är det centrala.  

1.7.1 Västra Götalandsregionen – en politisk instans 

 
Västra Götalandsregionen (VGR) är en förhållandevis ny politisk instans. Vägen dit har 
föregåtts av flera statliga utredningar som haft i uppdrag att undersöka både 
länsindelningen och hur landstingens och regionernas offentliga verksamheter skulle 
vara uppbyggda, exempelvis en decentralisering av samhällsuppgifter från stat till 
region (Jensen 2004, s.49). Det utmynnade i en försöksverksamhet med ändrad regional 
ansvarsfördelning. De nya uppgifterna för Västra Götaland blev att ansvara för den 
övergripande regionala utvecklingen och transport- och infrastrukturplaneringen (SFS 
1996:1414, s 1-2). Att främja tillväxt och att arbeta för en hållbar utveckling är 
fortfarande några av regionens ansvarsuppgifter, och det sker i samarbete med företag, 
organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. Regionens 
huvudsakliga uppgift är att ansvara för att det finns en bra sjukvård för invånarna där 
cirka 90 % av regionens 50 000 anställda arbetar (Västra Götalandsregionen 2009-06-
10). För att bland annat följa hur det regionala självstyret utvecklades, tillsattes en 
politisk beredningsgrupp, ansvarsberedningen (Västra Götalandsregionen 2009-11-18). 
Deras arbete är också att följa den parlamentariskt tillsatta Ansvarskommittéen, som 
hade till uppgift att utreda en förändrad länsindelning (SOU 2007:10). Utifrån 
diskussioner som förts där, har regeringen för avsikt att permanenta regionförsöket, 
vilket presenterades i ett pressmeddelande 2009-01-28, som är undertecknat av dess 
partiledare (Regeringskansliet, 090520). I betänkandet Regionalt ansvar i vissa län, har 
Konstitutionsutskottet (KU) lämnat förslag till riksdagen utifrån regeringens proposition 
i samma ärende (Prop 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37). KU föreslår att riksdagen 
permanentar regionförsöket när det gäller Västra Götaland och Skåne, och att det träder 
i kraft den 1 januari 2011 (2009/10:KU37). 

Västra Götalands län består av de före detta länen Göteborg- och Bohuslän, Skaraborg 
(utom Habo och Mullsjö kommuner)och Älvsborg, där Göteborg numera är 
residensstad. Länet [den geografisk indelningen, Carinas anm.] bildades 1 januari 1998, 
och 1 januari 1999 startades försöket med ett regionalt självstyrelseorgan; Västra 
Götalandsregionen [det politiska organet, Carinas anm.]( Jensen 2004, s.57). Statens 
tillsyn över samma område sker via länsstyrelsen som landshövdingen är chef för, vilket 
inte ingår i denna studie. Länet består av 49 kommuner, och är ett av de största länen i 
Sverige geografiskt sett. Befolkningsmässigt är Västra Götaland det näst största länet 
med ca 1, 5 miljoner. Regionen är präglad av tillverkningsindustrin, främst inom 
transportssektorn, vilket troligtvis beror på att området haft lång tradition av handel och 
sjöfart (Västra Götalandsregionen 2009, s. 6-9,72).  
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1.7.1.2 Politisk organisation 

Den politiska organisationen inom VGR ser ut enligt följande:  

 

(Västra Götalandsregionen 2009-11-16) 

I fokus för denna uppsats är regionfullmäktige (RF) som är det högsta beslutande 
organet i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige består av 149 ledamöter, och 
där finns partierna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, och Moderaterna representerade. RF:s 
ansvar är att sätta upp långsiktiga mål, göra politiska prioriteringar, besluta om 
regionskatten samt att fördela pengar till de olika politiska nämnderna till exempel 
kulturnämnd, miljönämnd och regionutvecklingsnämnd. Av de 149 ledamöterna har 
man valt en regionstyrelse (RS) som är direkt underställd regionfullmäktige. 
Regionstyrelsens uppgift är att leda det politiska arbetet i regionen, förbereda ärenden 
inför regionfullmäktige samt att ta fortlöpande beslut i olika frågor. RS har 15 
ledamöter där samtliga är heltidspolitiker, och den styrande majoriteten består av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. (ibid). 

1.7.2 Eventuell regionbildning Västa Götaland-Värmland  

Regionerna har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta ett regionalt 
utvecklingsprogram (SFS 2007:713). En ökad samverkan mellan kommun, region, 
landsting och stat poängteras för att även framgent garantera medborgarnas rätt till god 
välfärd. Regionerna måste vara tillräckligt stora för att kunna ansvara för de regionala 
utvecklingsfrågorna (SOU 2007:10, s.266). Värmland har därför uttryckt önskemål om 
ett eventuellt samgående med Västra Götaland (Regeringens Promemoria, Fi 
2008/3849, s.10). Det är riksdagen som fattar beslut om regionindelningar eftersom det 
krävs en lagändring, men hemställan görs till regeringen. Värmland har ansökt hos 
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regeringen om att få bilda region tillsammans med VGR. Landstinget och Region 
Värmland har gett sina styrelser i uppdrag att inleda kontakter och förhandlingar med 
VGR (Västra Götalandsregionen 2009-11-08) . 

Den här politiska frågan har följt gängse rutiner, det vill säga den har diskuterats i olika 
politiska instanser inom VGR. Dessutom har VGR:s tjänstemän tagit fram underlag om 
jämförande fakta kring verksamhet/finansiering och ansvarsfördelning inom politiska 
sakområden som finns inom regionernas organisation(Västra Götalandsregionen, 
Regionstyrelsens protokoll 2008-09-23, §188). Därefter gick frågan ut på remiss till de 
politiska partierna där majoriteten av partierna ansåg att man skulle utreda 
förutsättningarna och konsekvenserna för ett eventuellt regionbildande, och att 
processen bör ske i samförstånd med lanstinget i Värmland. Utifrån detta beslutade 
Regionfullmäktige den 31 mars 2009:  

- att utreda en eventuell regionbildning mellan Västra Götaland och Värmland 
- att ge regionstyrelsen i uppdrag att utse en utredningsgrupp [kallad styrgruppen i 

uppsatsen eftersom politikerna använder det begreppet, Carinas anm.] 
- att ge regionstyrelsen i uppdrag att tillkännage RF:s ställningstagande för 

regeringen  

Regionfullmäktiges beslut avgjordes genom votering, 141 JA-röster och 4 NEJ-röster 
till regionstyrelsens förslag. Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet (Västra 
Götalandsregionen, Regionfullmäktiges protokoll 2009-03-31, §44). 

Enligt regeringens pressmeddelande 28 januari 2009 är det inte aktuellt med nya 
regionbildningar under denna mandatperiod, utan tidigast under nästa, 2010-2014 
(Regeringskansliet, 2009)  

1.7.3 Informationstjänster för regionpolitiker 

Västra Götalandsregionen har haft ett förvaltningsbibliotek med bibliotekarier i syfte att 
serva politiker med information och informationssökning. Det lades ner under våren 
2009 eftersom det inte nyttjades i så stor omfattning. Kompetensen ska finnas kvar men 
det kommer att organiseras på ett annat sätt (Warolin, 2009-06-24).  

Redan 1997 konstaterades det i en studie om landstingspolitikers informationshantering 
i Älvsborgs län, att förvaltningsbiblioteket i Vänersborg inte nyttjades i så hög grad av 
politikerna eftersom flera av dem inte kände till den servicen. Författarna spekulerade i 
om avståndet kunde vara avgörande, om resursen nyttjats bättre om den funnits på de 
lokala biblioteken. De menade vidare att biblioteksfunktionen inte sågs som en 
värdefull informationsresurs inom landstingsorganisationen, eftersom den uppgiften 
saknades i landstingets informationspolicy (Köling & Lekberg1997, s.102). 
 
Västra Götalandsregionen servar kontinuerligt de politiker som önskar, med pressklipp 
från regionens alla tidningar, vilket jag fick information om genom intervjuerna. 
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1.7.4 Definitioner av begreppen fritids-, deltids-, och heltidspolitiker  

 
Det har varit svårt att finna en vetenskaplig definition av begreppen fritids-, deltids.- 
och heltidspolitiker, och vad som skiljer dem åt. De mest förklarande kommentarerna 
har jag funnit i nedanstående källor. 
 
Enligt Wikipedia finns det två politikerkategorier, yrkespolitiker[=heltidspolitiker, 
Carinas anm.] och fritidspolitiker (Wikipedia, 2010-05-09). Yrkespolitiker har som sin 
huvudsakliga sysselsättning, politiken, vilket innebär att de får sin försörjning från sitt 
politiska uppdrag. Till kategorin, valda yrkespolitiker, räknas ministrar, 
riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunalråd. Hit kan också gruppen politiska 
tjänstemän räknas. Det är personer som är politiskt tillsatta, men de är inte 
förtroendevalda, till exempel statssekreterare och politiska sekreterare. Verksamhetens 
utveckling och komplexitet, i både kommuner och landsting, har medfört att vissa 
förtroendevalda måste ägna hela eller större delen av sin arbetstid åt det politiska 
uppdraget. Gruppen fritidspolitiker har således sin huvudsakliga sysselsättning utanför 
politiken, och de politiska uppdragen görs på fritiden (Häggroth, Peterson 1999, s.51). I 
kommuner och landsting [även regioner, Carinas anm.] är de flesta fritidspolitiker, till 
exempel fullmäktige- eller nämndsledamöter (Wikipedia, 2010-05-09). 

Kommunallagen använder begreppet förtroendevalda, vilket avser ledamöter och 
ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och 
revisorsersättare (SFS 2006:369, 4 kap.). Alla förtroendevalda oavsett 
sysselsättningsgrad har det politiska ansvaret för verksamheten (Svenska 
kommunförbundet 2001, s.175). Förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller 
minst 40 % av heltid har ett årsarvode och kan från en ersättningssynpunkt jämföras 
med en anställning. Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för den 
arbetsinkomst de förlorar (Prop. 1982/83:97, s.24-25, Prop. 1990/91 :117, s.66, 169). 

Utifrån ovanstående och det informanterna bidragit med i sina svar har jag i denna 
studie definierat de olika politikerkategorierna i första hand hur mycket tid de lägger på 
politik. I vilken omfattning de är beroende av inkomsten från det politiska uppdraget 
ingår också i definitionen.  

Heltidspolitiker : 100 % av tiden läggs på politik, det vill säga inget civilt arbete. Lönen 
är ett fast arvode som motsvarar en heltidstjänst.  

Deltidspolitiker: De delar sin arbetstid mellan politik och civilt arbete, cirka 50 – 50. 
Ledamöterna har delvis ett fast arvode som är knutet till den politiska 
tjänstgöringsgraden.  

Fritidspolitiker: De har i huvudsak ett civilt arbete, och har sitt politiska uppdrag som en 
fritidssysselsättning, exempelvis några kvällar i månaden. Ledamöterna får betalt per 
sammanträde. 
 

1.8 Disposition  
 
Efter det inledande kapitlet där uppsatsens syfte och frågeställningar, samt 
undersökningens avgränsning presenteras, följer ett avsnitt om informationssökning och 
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politik för att tydliggöra sambandet mellan begreppen. Politikerna placeras här, både i 
en informationssökningskontext, och i en politisk kontext. Det senare innebär främst 
Västra Götalandsregionen och det eventuella regionbildandet mellan VGR-Värmland. 
Kapitel 1 avslutas med en definition av de olika politikerkategorierna.  
  
Kapitel 2 utgörs av en litteraturstudie med inriktning på informationssökning, och 
informationskällor utifrån ett politikerperspektiv. Som bakgrund till det presenteras 
forskning kring informationssökningsprocessen och dess olika delar. Studien 
kompletteras med forskning hur medborgare söker samhällsinformation, och 
informationsteknikens roll i samband med politisk information. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av tidigare forskning.  
 
Kapitel 3 redogör för undersökningens teoretiska och metodiska utgångspunkter, den 
fenomenografiska ansatsen. Utöver de grundläggande kriterierna för en 
fenomenografisk studie som presenteras beskrivs även ansatsen, både i ett biblioteks- 
och informationsvetenskapligt perspektiv, och i en politisk kontext. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av den fenomenografiska ansatsen. 
 
Kapitel 4 beskriver hur den empiriska undersökningen är genomförd och analyserad, 
samt vilka kriterier som låg till grund för val av informanter. Vidare presenteras även 
studiens etiska aspekter som främst är inriktat på min roll som aktiv politiker och hur 
det påverkat resultatet. Därefter redogörs för undersökningens trovärdighet och 
giltighet. Slutligen finns ett sammanfattande avsnitt om uppsatsens metod, 
genomförande och analys, de etiska aspekterna och studiens trovärdighet och giltighet. 
 
Kapitel 5 utgörs av den empiriska studien. Inledningsvis beskrivs informanterna. 
Därefter redovisas undersökningen som har analyserats i fem aspekter av fenomenet 
regionpolitikers informationssökning. Empirin kopplas till tidigare forskning i ämnet. 
 
Kapitel 6 Aspekterna som framkom i kapitel 5 sammanförs och tolkas i 
beskrivningskategorier. De beskrivs var för sig och svarar samtidigt på uppsatsen syfte 
och frågeställningar. Därefter summeras skillnader och likheter mellan 
politikerkategoriernas informationssökning. Vidare diskuterar jag över de reflektioner 
jag gjort i samband med de teoretiska och metodiska utgångspunkterna, där bland annat 
fenomenografin diskuteras. Därefter presenteras förslag på åtgärder som kan underlätta 
regionpolitikers informationssökning inom Västra Götalandsregionen. Uppsatsens 
slutsatser redovisas som ett eget avsnitt. Kapitlet avslutas med idéer om fortsatt 
forskning. 
 
Kapitel 7 utgörs av en sammanfattning av undersökning, där samtliga kapitel kort 
presenteras. 
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2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet utgörs av en litteraturstudie om informationssökning, 
informationsbehov och informationskällor ur ett politikerperspektiv. Som bakgrund till 
det presenteras forskning kring informationssökningsprocessen och dess olika delar.. 
Studien kompletteras med forskning om hur medborgare söker samhällsinformation, 
och informationsteknikens roll i samband med politisk information till medborgarna. 
Dessa avsnitt fungerar som en inledning till politikers informationssökning. Kapitlet 
avslutas med att det mest väsentliga i litteraturredovisningen beskrivs i en 
sammanfattning. Således ska det här kapitlet fungera som en bakgrund, och placera den 
empiriska studien i en kontext. 
 

2.1 Informationskällor 
 
Det finns idag ett stort antal informationskällor, som kan delas in i  
formella och informella källor, där de formella källorna framförallt utgörs av det 
skriftliga materialet. De informella källorna;personkontakter, konferens- och 
telefonkontakter, är i huvudsak muntlig information. Den muntliga informationen har 
stor betydelse för vissa grupper (Höglund & Persson 1985, s.45-47), exempelvis äldre 
sjuksköterskor vilket Olof Sundin, biblioteks- och informationsvetare, konstaterar i sin 
avhandling, om sjuksköterskors informationssökning relaterat till fackinformation på 
arbetsplatsen. Det finns ett samband mellan respondenternas ålder och val av informella 
respektive formella källor. De äldre föredrar informella källor, vilka kan upplevas som 
mindre tillförlitliga inom både forskningen och verksamheterna. Informationens sociala 
betydelse, som är särskilt tydlig i de informella källorna, ska inte förringas utan snarare 
uppvärderas. De yngre har däremot större tilltro till formell fackinformation, exempelvis 
i vetenskapliga tidskrifter, som de söker själva (2003 107-108, 162).  
 
Ytterligare en indelningsgrund är att skilja mellan interna, information som finns inom 
arbetsplatsen, och externa källor, information som skapas utanför den egna 
organisationen (Höglund/Persson 1985, s.45-47). Enligt biblioteks- och 
informationsvetarna Katriina Byström och Kalervo Järvelin är de interna källorna, 
framförallt de muntliga, ofta mer tillgängliga och har därför ett värde (1995, 208-211) 
när uppgifterna är otydliga och ostrukturerade (Choo 2002, s.157-158) som till exempel 
vid komplexa informationssökningsuppdrag (Byström & Järvelin 1995, 208-211). 
Byström och Järvelin studerade hur komplexiteten i arbetsuppgifterna påverkar 
informationssökningen och informationsbehovet (ibid). Chun Wei Choo, forskare i 
information management, kategoriserar informationen i mänskliga, tryckta och 
elektroniska källor. Den mänskliga informationen har förmåga, att till skillnad, från den 
tryckta och elektroniska informationen, att göra uppgiften eller svaret mer precist i 
samband med informationssökningen. De tryckta källorna är däremot nödvändiga, när 
man ska omvärldsbevaka eller när sökfrågorna är strukturerade och formella. Vidare är 
det bra att använda tryckta källor när vissa former av fakta ska sökas till exempel 
statistik, budget, lagar och regler. De har en bredare spännvidd än de mänskliga. De 
elektroniska källorna kan delvis liknas vid de tryckta, men det finns skillnader. Vid 
komplexa sökfrågor eller ett okänt ämne är de elektroniska källorna att föredra . 
Indexering i många olika ämnesområden gör den elektroniska källan mera tillgänglig.. 
En av tre faktorer som styr valet av informationskällor är tillgänglighet och 
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tillförlitlighet. De andra två faktorerna är människors förväntningar och 
informationsmängden (2002, s.157- 161). Utifrån detta formulerar människor sina 
informationsbehov. 
 

2.2 Informationssökning och Informationsanvändning 
 
Informationssökning kan ses som en process där flera faktorer inverkar, exempelvis  
informationsbehov och val av källa. Lars Höglund och Olle Persson, biblioteks- och 
informationsvetare, har utvecklat en modell om informationssökningsprocessen (1980, 
s.8), som fortfarande är relevant. Modellen är cyklisk, där ett informationsbehov ger 
upphov till en frågeställning som används i sökstrategin. Därefter söks och värderas 
resultatet. Den utvalda informationen läses och värderas, och eventuellt uppstår nya 
informationsbehov och cykeln går vidare (ibid). 

   
Höglund & Persson (1980, s.8). 

 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen ses informationssökning och 
informationsanvändning som komplexa processer med delvis olika innebörd. Enligt 
Höglund & Persson innefattar informationsanvändning både sökbeteendet och 
utnyttjandet av informationen. Det innebär att processen sker i flera steg, och att det 
främst sker genom en intellektuell aktivitet (1985, s.47). Biblioteks- och 
informationsvetare Louise Limberg, gör i sin avhandling om gymnasieelevers 
informationssökning och lärande i samband med ett arbete om EU, en åtskillnad mellan 
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informationssökning och informationsanvändning. Den förra är ett uttryck för en 
komplex process bestående av flera handlingssekvenser, och ibland omfattar det även 
hur tankar och känslor påverkar handlingarna och vice versa. Informationsanvändning 
kännetecknas däremot av mentala processer, bestående av tankar och handlingar. 
Informationsanvändningen ska leda till ett meningsfullt resultat. Författaren medger att 
gränsdragningen mellan de två begreppen är svår. Då många teorier och modeller om 
informationssökning, även omfattar vissa aspekter av informationsanvändning. 
Dessutom pekar hon på att det finns tydliga samband mellan, vilka informationsbehov 
som uppstår, hur ny information söks, och hur den används (1998 s.20, 51). 
 
Enligt Sundin innebär informationssökning både ett sätt att erfara ny kunskap och ett 
deltagande i ”kommunikativa gemenskaper”, där nya perspektiv på världen ges. Det 
betyder att informationsanvändning är något mer än att söka ett svar, eller lösa ett 
problem (2003 s.165-166). Det finns ett samband mellan arbetsuppgiftens komplexitet 
och valet av informationstyper och informationskällor. När arbetsuppgiften växer och 
blir mer omfattande, påverkas informationsbehovet. Det ställer högre krav på mer 
varierad information, vilket innebär att det är svårare att hitta lämpligt och aktuellt 
material. Utifrån det blir informationsbehoven oprecisa och ostrukturerade, och det blir 
ansträngande att söka ”rätt” information, vilket påverkar sökresultatet (Byström & 
Järvelin 1995 s.191, 208-211).  
 
Att söka ”rätt” svar är ett sätt för individen att uppfatta informationssökning. Vidare 
söks information för att skaffa sig en åsikt och/eller att få en insikt i ämnet. Utifrån det 
kan Limbergs uppfattningar om informationssökning och informationsanvändning 
sammanfattas i tre kategorier: 
- Att söka fakta    
- Att väga information för att välja rätt  
- Att granska och analysera  
  
Med utgångspunkt från dessa beskrivningskategorier konstaterar Limberg att resultatet 
påverkas av hur eleverna söker information och hur de använder den. Det innebär att 
deras uppfattningar av informationsanvändningen skilde sig åt (Limberg 1998 s.19, 
129,160,169). 
 
Informationsvetare Reijo Savolainen beskriver i sin undersökning om lärare och 
arbetare som utför fritidsrelaterad informationssökning, och då delvis utifrån ett 
klassperspektiv. Informanter som tillhör samma socialgrupp, och har liknande 
utbildningsnivå och/eller arbete samt hobby har varierande sätt att söka och orientera sig 
i olika slags information. Det innebär att hur man söker information inte behöver vara 
relaterat till vilken socialgrupp man tillhör. Det visar sig ändå att de som har högre 
utbildningsnivå söker mer aktivt från flera källor, exempelvis folkbibliotek (1995 s.259, 
288-289). 
 
 

2.3 Politiker och samhällsinformation  
 
Olika gruppers informationssökning har studerats inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning, exempelvis sjuksköterskor (jfr. Sundin 2003), 
forskare (jfr. Seldén, 2004) och gymnasieelever (jfr Limberg 1998). Användargruppen 



14 

politiker och deras informationssökning har studerats i förhållandevis liten omfattning. 
Det har inneburit att jag tagit med några ”äldre” undersökningar också. Det har gjorts 
några internationella undersökningar, exempelvis: 

• Ruth Nalumaga (2009)som har studerat kvinnliga och manliga 
parlamentsledamöter i Uganda, med fokus på kvinnorna och deras möjligheter 
till informationsökning. 

• Kumar Shailendra & Hari Prakash (2008) har studerat indiska 
parlamentsledamöters informationsbehov. 

• Jennifer Berryman (2006) har forskat om politiska tjänstemäns 
informationssökning i Australien och hur de värderar informationsmättnad och 
informationens kvalité.  

• Robert Orton, Rita Marcella & Graeme Baxter (2000) har undersökt 
parlamentsledamöters informationssökningsbeteende i Storbritannien. 

• Rita Marcella, Iona Carcary & Graeme Baxter (1999) har studerat brittiska 
europaparlamentarikers informationsbehov. 

Dessutom har ett fåtal magisteruppsatser gjorts kring politiker och politiska tjänstemän 
om deras informationsbehov och informationssökning. Det finns endast ett fåtal 
undersökningar gjorda kring politikers informationssökning, vilket gör att det finns 
anledning att vidare studera deras informationssökningsprocess. Uppsatsen 
kompletteras även med undersökningar om medborgares informationsbehov i samband 
med samhällsinformation, samt vilka möjligheter Internet och informationstekniken har 
i relation till politisk information. Det finns ett samband mellan dessa undersökningar 
och hur politiker söker information.  
 

2.3.1 Informationssökning av samhällsinformation 

 
Statsvetare Mark Seth Bonchek (1997) har i sin avhandling undersökt om Internet har 
förändrat flödet av samhällsinformation i USA, och därmed även förändrat hur politiskt 
deltagande ser ut. Individer, organisationer och myndigheter påverkas av det politiska 
informationsflödet. För att ta beslut och samordna aktiviteter är de beroende av att 
informationen är exakt och synkroniserad. Det är omöjligt att uppnå tillräcklig 
information genom ”face to-face” i den komplexa värld de lever i. Internet påverkar 
både det politiska informationsflödet, och det politiska deltagandet, till exempel på 
följande sätt:  
- Genom att användarna utbildas i informationssökning och genom förbättrad 
användarvänlighet kan Internet utnyttjas i högre grad. 
- Virtuella organisationer som är uppbyggda utifrån intresse förekommer på Internet. 
- Övriga media interagerar med den information som finns på Internet 
- Politiska organisationer förekommer i allthögre grad på Internet 
- Den ökade informationsmängden, information overload, påverkar i sin tur möjligheten 
att dels få ut information och dels välja att ta till sig information på Internet  (s.6, 215- 
220). Biblioteken nämns inte här som en tillgänglig informationskälla för 
samhällsinformation. 
 
Biblioteks- och informationsvetarna, Marcella & Baxter(2000) studerade brittiska 
medborgares informationsbehov och informationssökningsbeteende när det gällde att 
hitta samhällsinformation. De fann att folkbiblioteken var den främsta 
informationskällan för samhällsinformation. Biblioteken var även en bra källa för att 
tillskansa sig annan typ av medborgarinformation (s.136)  
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2.3.2 Politiker och informationstekniken 

 
Under 1999 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté vars syfte var att föreslå 
åtgärder för att stärka den kommunala demokratin. Det resulterade i en statlig utredning, 
Kommundemokratiutredningen. Ett av kapitlen behandlar De förtroendevala och 
informationstekniken, och hur den, dels kan underlätta för de enskilda ledamöternas 
politiska arbete, och dels hur den kan förbättra kontakterna med medborgarna. (SOU 
2001: 48, s. 1, 191-212). Diskussionsforum kan vara ett sätt att samtala om enstaka 
politiska frågor, både mellan politiker, partier och medborgare, och där 
informationstekniken underlättar och påskyndar den politiska processen. Den kan också 
ses som ett hot mot demokratin genom att det ges mindre tid för samtal och 
opinionsbildning. Informationstekniken kan inte ersätta det personliga mötet, men väl 
komplettera det genom möjligheten att föra diskussion på. Den kan spara tid när det 
gäller att utföra vissa speciella uppgifter eller moment, eftersom den möjliggör en större 
flexibilitet. Dock kan man inte se en minskad arbetsbelastning eftersom nya uppgifter 
tillkommer kontinuerligt. Förutsättning för att detta ska lyckas är att politikerna får 
relevant utbildning enligt statsvetarna Joachim Åström och Per Brodin (ibid).  
 

2.4 Politikers informationssökning  
 
Det politiska engagemanget grundas i viljan att förändra och förbättra samhället utifrån 
sina ideologiska ståndpunkter (Kjellander & Silberstein 2008, s.15). Enligt bibliotek- 
och informationssvetarna Orton, Marcella och Baxter, som studerat brittiska politikers 
informationssökningsbeteende, verkar politiker i en kontext, där det ställs höga krav på 
flexibilitet. Det påverkar deras sätt att söka information, som spänner över ett brett 
kunskapsfält (2000, s.207). Informationsresultatet är en produkt av ambitionsnivå och 
motivation för sitt arbete, och ibland avgör slumpen hur material söks (Janusson, 2004, 
s.46). Informationen behövs både för att få underlag till besluten, och driva de 
ideologiska frågorna vidare. 
 

2.4.1 Informationskällor 

 
Biblioteks- och informationsvetare, Shailendra och Prakash beskriver i sin studie, 
parlamentsledamöternas informationsbehov utifrån valet av informationskällor, och hur 
de använder bibliotekets tjänster. Ledamöterna föredrar icke-tryckta källor, TV/radio, 
diskussioner med partikollegor, och även kollegor från andra partier används frekvent. 
Bland de tryckta källorna används främst nyhetstidningar, handlingar och rapporter 
inom parlamentets organisation, samt tidskrifter. De elektroniska källorna används 
motvilligt eftersom det nästintill saknas lokal digital information och 
webbuppdateringar. Dessutom använder sällan allmänheten elektroniska resurser (2008, 
s. 158- 174). Till skillnad från brittiska europaparlamentariker som använde Internet 
förhållandevis ofta. Det nyttjas dock föga för att tillfredsställa informationsbehoven. De 
offentliga elektroniska resurserna som Europaparlamentet tillhandahåller, användes 
däremot sällan eftersom de inte anses värdefulla. Den mest använda och pålitliga 
informationskällan är informella kontakter (Marcella, Carcary och Baxter 1999, s.176) 
som ofta är muntlig. Fritidspolitikerna föredrar den muntliga informationen. Det kan 



16 

bero på att den vid ”överföringstillfället” redan är analyserad och utvärderad. Det krävs 
således inte lika stor arbetsinsats (Lekberg & Köling 1997 s. 99). 
 
För att tillfredsställa sina informationsbehov använder politikerna många olika 
informationskällor för att tillfredsställa informationsbehovet (Orton, Marcella & Baxter 
2000, 207, 215). Nils Johannesson (2006) har i sin magisteruppsats studerat både 
politikers och tjänstemäns informationsbehov och informationssökning i samband med 
beslutsprocessen. Förvaltningens beslutsunderlag är de enskilda dokument som har 
störst betydelse för politikerna när de ska fatta beslut. Då det innehåller ett mer specifikt 
faktaunderlag Dessutom innehåller det en analys av både fördelar och nackdelar med 
olika beslutsalternativ. Vidare menar både tjänstemän och politiker, att utöver 
handlingar, är statliga verk och liknande offentliga organisationer de informationskällor 
som flitigast nyttjas för att tillgodose informationsbehoven. Riksdagens beslut ses som 
nödvändig information, för att kunna fatta beslut i nämnderna. För att vidga deras 
perspektiv söks även information från ideella organisationer, och medborgare (s.40-43). 
Enligt Marja Janussons magisteruppsats om regeringstjänstemäns informationssökning, 
är informella kontakter och nätverk avgörande för att placera informationen i sitt 
sammanhang. Dock är enbart interna källorna otillräckliga vilket innebär att de söker 
både nationell och internationell information (2004, s.37-52). Vanligtvis ansvarar 
tjänstemännen för insamling och hantering av information som sedan vidareförmedlar 
det till politikerna (Johannesson 2006, s.40). 
 
Det krävs att ledamöterna är skickliga och strukturerade informationssökare för att både 
kunna sortera, och bedöma källornas kvalité (Orton, Marcella & Baxter 2000, s.207, 
215). Avsändare och avståndet till ursprungskällan är viktiga faktorer för att värdera 
källans tillförlitlighet (Janusson 2004 s.46). Majoriteten av 
Europaparlamentsledamöterna har begränsade informationsfärdigheter. De har 
svårigheter att sortera ut den viktigaste, och mest relevanta informationen, och att 
värdera kvaliteten i källorna de använder. Det är enbart 30% av ledamöterna som är 
medvetna om svårigheten, men forskarna betonar att det inte innebär att problemet inte 
finns (Marcella, Carcary & Baxter 1999 s.168, 176).  
 

2.4.2 Informationsmättnad 

 
Informationsvetare, Berryman (2006) beskriver i sin studie hur politiska tjänstemän 
värderar information i samband med informationsmättnad, och vilka omedvetna 
strategier som skapar dessa bedömningar. Deadline är en avgörande faktor för att 
tjänstemännen ska avsluta informationssökningen, men inte när de ska avgöra om 
informationen är tillräcklig eller inte. De är noga med att följa deadlines, men ibland 
tillkommer något som gör att de måste söka vidare, eller att de känner att tidigare 
sökningar inte är tillräckligt bra. Det innebär att kvaliteten har högre prioritet än att följa 
fastlagda tider. Informanterna visar tydligt på behovet att försöka hitta strukturer för att 
kunna bedöma när de har tillräcklig med information, informationsmättnad. Det skapar 
en säkerhet, och de har någon att stämma av med, vilket blir särskilt tydligt när de 
arbetar i en kontext som är både diffus och föränderlig. Tjänstemännens sätt att söka 
information och avsluta densamma, är nämligen mer komplext, än att bara välja mellan 
två alternativ. De skaffar sig först en överblick i ämnet, för att få en uppfattning av vad 
de behöver söka vidare. Under tiden sker det kontinuerligt bedömningar och beslut i 
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flera steg, både medvetet och omedvetet. Utifrån detta utvecklar de en känsla, en mental 
modell, när de känner att de uppnått informationsmättnad (s.1-14). 
 

2.4.3 Informationsbarriärer 

 
Enligt Shailendra & Prakash är de största hindren för informationssökning tidsbrist, 
avsaknad av lättläst information, försenade handlingar samt att informationen är muntlig 
(2008 s. 158- 174). Ytterligare ett hinder kan vara bristen på lika informationstillgång. 
Det är framförallt beroende på vilken politisk position de har (Choo 1998, enligt 
Johannesson 2006, s.50). Det finns en skillnad i informationstillgång och 
informationsmängd mellan presidiet och övriga nämndsledamöter (Johannesson 2006, 
s.50) 
 
Nalumaga menar att informationstillgången också kan vara könsrelaterat. Det är 
beroende av de barriärer som grundas i, både den sociala och politiska kontexten. 
Kvinnornas fortsatta ansvar för hem och barn konkurrerar med tiden för politiskt arbete, 
vilket inskränker möjligheterna att skapa nätverk, och att söka och sprida information 
till medborgare. Männen har däremot få sociala barriärer och därmed större möjligheter 
att vara ute på olika aktiviteter vilket gör dem mer synliga och tillgängliga för 
invånarna. En viss makt har kvinnorna fått tack vare det kvinnliga nätverket, 
UWOPA,Uganda Women’s Parliamentary Association. De utbyter information, och 
diskuterar hur de kan påverka den politiska strukturen. De arbetar tillsammans inom 
UWOPA, för deras gemensamma rättigheter, att få samma informationstillgång som 
männen (2009 s.255-270).  
 

2.4.4 Biblioteks-och informationsservice 

 
Parlamentsledamöterna är inte medvetna hur bibliotekets service kan underlätta deras 
informationssökning, eftersom det främst används genom att låna böcker och söka 
pressklipp (Shailendra & Prakash 2008 s.169-170). Fritidspolitikerna känner inte heller 
till den service biblioteket kan erbjuda (Lekberg & Köling 1997, s.102). Eli Vogt 
Godager (1992) har studerat informationshanteringen hos det norska regeringskansliet. 
Hon skriver att biblioteks- och informationstjänsterna är alltför dåligt utbyggda för den 
målgrupppen. Genom att marknadsföra redan tillgängliga informationstjänster kan man 
bidra till att effektivisera informationshanteringen. Dessutom kan personal med 
informationsvetenskaplig kompetens hjälpa till, och ge regeringstjänstemännen kunskap 
i att strukturera upp deras information (s.86-87). Shailendra & Prakash visar också att 
det är nödvändigt att anpassa ett informationssystem som är anpassat efter politikernas 
behov (2008, s.158). 
 

2.5 Sammanfattning av litteraturredovisningen  
 
Informationssökning kan ses som en cyklisk process där flera faktorer inverkar, 
exempelvis informationsbehov och val av källa. Informationskällorna, som används vid 
olika situationer, kan beroende på forskare delas in i:  
 - formella eller informella 
- interna eller externa 
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- muntliga eller skriftliga 
- mänskliga , tryckta eller elektroniska (kan delvis jämställas med indelningen muntliga 
och skriftliga) 
  
Äldre sjuksköterskor, och även politiker, i särskilda sammanhang, föredrar informella, 
muntliga kontakter eftersom de är mer tillgängliga. De anses också ha ett högre värde i 
samband med komplicerade sökfrågor. De kan då bättre följas upp, exempelvis kan 
funderingar kring handlingar och beslutsunderlag omedelbart få en förklaring i en 
muntlig interaktion. Vidare används de muntliga kontakterna vanligtvis när politikerna 
skapar sina nätverk. De skriftliga, formella källorna, används däremot när sökfrågorna 
är mer strukturerade. Det används i samband med att exempelvis statistik och lagar 
söks. Politiker och tjänstemän söker den informationen från statliga verk och andra 
offentliga organisationer. I den här gruppen ingår även dagstidningar och tidskrifter. De 
interna källor som används mest av politikerna, är handlingarna som förvaltningen 
producerar i samband med beslutsprocessen.  
 
För att öka det politiska deltagandet kan de elektroniska källorna, exempelvis Internet, 
användas. Det kan också underlätta politikers arbete eftersom det är en tids- och 
avståndsoberoende informationskälla. Användandet av elektroniska källorna ser olika ut 
bland parlamentsledamöter i Storbritannien respektive Indien, där de brittiska 
politikerna nyttjar det mer flitigt. De anses inte tillfredsställa informationsbehoven.  
 
Informationsbehoven är olika, och kan bland annat vara beroende av 
informationstillgången. Skillnaden i informationstillgång kan också vara mellan män 
och kvinnor. Kvinnornas tid för informationssökning konkurrerar med tiden för att 
ansvara för hemmet. Tiden är en viktig faktor som styr sökprocessen. Deadlines, 
används av politiska tjänstemän, för att avsluta informationssökningen. Det är inte en 
utmärkande faktor för att uppnå informationsmättnad. Tjänstemännen anser att 
kvaliteten i informationen är viktigare än att hålla tidsplanen. De värderar informationen 
utifrån den ”mentala” modell de utarbetat.  
 
Litteraturstudien fungerar som en bakgrund till att förstå politikernas komplexa 
sökprocess, där både tankar och känslor, samspelar utifrån den kontext de verkar i. 
Syftet är att kombinera forskning och den empiriska undersökningen, för att bättre 
placera politikerna i de olika sammanhang de arbetar i. 
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3. Fenomenografin – som teori och metod 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska och metodiska utgångspunkterna för 
undersökningen. Inledningsvis beskrivs förutsättningarna för en fenomenografisk 
ansats. Därefter placeras ansatsen, dels i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv, och dels i en politisk kontext. Den senare innefattar både politisk makt, och 
politikers informationssökning. Det ska både ge en bakgrund till den metod som 
används i undersökningen, och det resultat som presenteras. Syftet är att förstå 
politikers informationssökning utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 
 
Forskningsproblemet i denna studie handlar om hur enskilda regionpolitiker uppfattar 
olika aspekter av fenomenet informationssökning. Enligt pedagogerna, och forskarna 
inom fenomenografin, Thomas Kroksmark och Michael Uljens har företeelser i vår 
omvärld olika innebörder för olika människor (1987  s.224, 1989, s.10). Det sociala och 
kulturella sammanhanget de befinner sig i, påverkar hur de uppfattar företeelsen. Det 
ska ses som en relation mellan en människa och ett fenomen i världen. Det innebär att 
individen och fenomenet, inte kan ses åtskilda. (Marton 1992, enligt Limberg 1998, 
s.65-79 ). Som forskare är det viktigt att kunna se fenomenet med informantens ögon, 
vilket underlättas genom att jag själv är aktiv politiker. Vidare är det också 
betydelsefullt att ha förmåga att se intervjumaterialet ”utifrån”. Ett redskap för att 
uppfylla det, har varit de biblioteks- och informationsvetenskapliga studierna. Det är 
viktigt att ha båda perspektiven för att få en så bra analys som möjligt, enligt 
pedagogerna och forskarna inom fenomenografin, Ference Marton & Shirley Booth 
(2000, s.158-159). En politikers uppfattning kan ses utifrån två dimensioner, som bildar 
en helhet. Dels är det uppfattningens vad, själva innehållet i intervjumaterialet, och dels 
uppfattningens hur, på vilket sätt tänker eller uppfattas något. (jfr Limberg 1998  s.65, 
Marton & Booth 2000, s.156, Kroksmark 1987 s.233, 256). För att få en insikt i 
regionpolitikers informationssökning anser jag att båda dimensionerna bör studeras, och 
därför lämpar sig en fenomenografisk forskningsansats väl. Dessutom överensstämmer 
det bäst överens med undersökningens syfte och intentioner.  
 
I litteratur under 1980-talet användes oftast begreppet uppfatta och uppfattning, och 
numera har det kompletterats med att erfara eller det erfarna. Uppfatta /erfara motsvarar 
att varsebli, att få kännedom om något utifrån det underförstådda. Det utgör vår 
referensram som vi bygger våra ställningstaganden och tankar utifrån. Resultatet av det 
som uppfattas/erfars motsvarar begreppet det erfarna enligt pedagogerna och forskarna 
inom fenomenografin, Mikael Alexandersson och Staffan Larsson (1994a s.69-70, 
1986, s.21). Fortsättningsvis kommer jag dock att använda begreppet 
uppfatta/uppfattning. Då begreppet är mer förklarande och tydligt, och för att jag själv 
känner mig mer bekväm med det är. Dessutom är det mindre risk för missförstånd, då 
en del av studien undersöker erfarenhetens betydelse för politiker informationssökning.  
 

3.1 Fenomenografin  
 
Fenomenografin, initierad inom den pedagogiska vetenskapsdisciplinen, är ett 
kvalitativt tillvägagångssätt, som försöker tolka hur världen ter sig för andra. Den ger 
oss en vidare förståelse för hur ett fenomen uppfattas (Christine Bruce 1999  s. 35, 

Larsson 1986, s.12-13, 20), då man är mer intresserad av att studera innebörder än 
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förklaringar, samband eller frekvenser. Det centrala är att studera hur ett specifikt 
fenomen gestaltar sig, för olika människor, istället för hur något egentligen är. Det ger 
en insikt i, att företeelser kan uppfattas på skilda sätt, vilken kan användas när man 
framgent diskuterar informationssökningsprocessen, och hur det ter sig för olika 
människor (Larsson 1986, s.12-13, 20). Den fenomenogafiska forskningsansatsen är 
uppbyggd utifrån empiri och har varken vuxit fram från en särskild bestämd teoretisk 
referensram eller en filosofisk idétradition, även om det finns likheter med 
fenomenologin (Alexandersson 1994b, s.112). Fenomenografin inriktar sig på att 
studera andras erfarenheter kring ett särskilt fenomen, och det är variationen i skilda 
uppfattningar som är det primära (Marton & Boooth  2000, s.151-154). 
 
Särskiljande faktorer för fenomenografin:  

- Andra ordningens perspektiv, hur någon uppfattar något. Det handlar inte om 
något är sant eller falskt (Larsson1986, s12). Limberg förklarar skillnaden i 
frågorna ”Vilka är orsakerna till svält i världen?” (första ordningens perspektiv) 
och ”Vad tänker människor om orsakerna till svält?” Den senare (den andra) 
tydliggör fenomenografins grundtes (1998, s.89).  

- Intervjuer utgör den empiriska grunden.  
- Variationen i människors uppfattningar kring ett särskilt fenomen (Larsson  

1986, s.13,20). Anledningen till att människor förstår fenomenet på olika sätt är 
att de relaterar sig själva till situationen på olika sätt. De gör det till en del av sin 
egen verklighet, och de kan bara agera i relation till världen såsom de själva 
uppfattar den. (Marton & Booth 2000, s.44-45, 146). Det innebär att det finns 
olika sätt att uppfatta ett fenomen både inom individer och mellan individer 
(Limberg 1998, s.83). Variationen kan återfinnas i olika situationer och därmed 
kan den i högre grad ses som generellt giltig. De skilda uppfattningarna kan ses 
som ett underlag för reflektion. Det primära är att redovisa vilka uppfattningar 
som finns representerade – inte antalet (Larsson 1986, s.24) i form av olika 
aspekter av det valda fenomenet. 

- Kvalitativt skilda kategorier, beskrivningskategorier är studiens huvudsakliga 
resultat. De är kopplade till, och hämtade från intervjumaterialet, och 
representerar vilka olika sätt regionpolititiker kan uppfatta fenomenet 
informationssökning. Med uppfattning menas då det oreflekterade, som en 
persons tankar och åsikter grundas i ( Larsson 1986 s.13, 20-22). 

- Utfallsrummet är studiens sammansatta förståelse av fenomenet (Marton & 
Booth, 2000, s.39 147).  

 
Den fenomenografiska forskningsansatsen har främst utvecklats inom den pedagogiska 
disciplinen men fler vetenskapsgrenar, exempelvis biblioteks- och 
informationsvetenskap (Alexandersson 1994a, s.71-72), har anammat ansatsen för att 
studera variationen, hur människor uppfattar informationssökning (Limberg 1998) och 
informationskompetens (Bruce 1999, Johannesson & Pilerot 2000). Christine Bruce 
undersökte hur högskoeladjunkter, som haft lärarfunktion, på australienska universitet, 
uppfattar fenomenet informationskompetens (1999).  Krister Johannesson & Ola 
Pilerots studie är också inriktat på målgruppen högskolelärare, och deras uppfattningar 
av studenternas informationskompetens (2000, s.1-24). Det är fortfarande få 
vetenskapliga undersökningar inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
disciplinen som utgår från en fenomenografisk ansats. 
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3.1.1 Fenomenografin utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv 

 
Limberg menar att informationsvetenskapliga användarstudier antingen är inriktade mot 
ett strukturellt angreppssätt på informationssökning och informationsvanor. Antingen 
undersöks de mentala strukturerna, eller hur strukturen i ämnet påverkar. 
Fenomenografin kräver både innehåll och struktur. Det har gjorts få vetenskapliga 
undersökningar kring hur själva innehållet i informationen uppfattas eller påverkas av 
användaren. Genom ett fenomenografiskt synsätt kan man studera hur innehåll och 
informationssökning kan växelverka (Limberg 1998, s.77-78). Det är en kombination av 
de olika sätt, en aspekt av världen, kan uppfattas. Varje uppfattning beskriver en relation 
mellan individer och ett specifikt fenomen som de interagerar med (Bruce 1999 s.33-
35). Det innebär att individen måste ha en relation till det valda fenomenet, och det 
måste finnas i dennes erfarenhetsvärld (Uljens 1989 s.11-12). Utifrån det samspelet 
utkristalliseras komplexa mönster som visar att informationssökning och 
informationsanvändning är kontext-situations-, individ och innehållsbundet. 
Informationssökningsprocessen, och de fenomen den består av, borde därför rimligtvis 
uppfattas på skilda sätt av olika användare (Limberg 1998 s. 77-78, 173, 211). 
 

3.1.2 Politisk makt ur ett fenomenografiskt perspektiv 

 
Jan Theman (1983), statsvetare, studerade medborgares, samt ansvariga tjänstemän och 
politikers uppfattningar av fenomenet politisk makt i samband med en politisk händelse, 
att bygga ett parkeringshus i centrala Göteborg. Händelsen var mycket uppmärksammad  
i massmedia och var  föremål för politisk debatt under cirka tio år. Dessutom 
ockuperades platsen där parkeringshuset skulle byggas, som ett led i att använda politisk 
makt. Utifrån det här gjordes intervjuer hur informanterna uppfattar fenomenet politisk 
makt utifrån olika aspekter. Studien visar att politisk makt kan uppfattas i tolv 
beskrivningskategorier. De kategorier som har beröringspunkter med denna uppsats är: 
politisk makt som formellt system, politisk makt som förtroende och politisk makt som 
interaktion (s.13-14, 365-366). 
 

3.1.3 Politikers informationssökning ur ett fenomenografiskt perspektiv 

 
I en fenomenografisk intervju görs kända men oreflekterade fenomen hos informanten 
synliga (Kroksmark 1987, s.265). Politiker söker dagligen information till sina 
förtroendeuppdrag men troligtvis utan att vara särskilt medvetna om vad som försiggår 
den processen. Fenomenet regionpolitikers informationssökning är färgat av hur det 
uppfattas utifrån de olika informanternas perspektiv, och med de olika bakgrunder de 
har. Det innebär att själva fenomenet inte är en persons sätt att uppfatta fenomenet utan 
endast en sida, sett utifrån den personens horisont (jfr Marton & Booth 2000, s.163). 
Politikernas olika erfarenheter, utbildningsnivå, ålder bör sannolikt innebära att de 
uppfattar sin informationssökningsprocess på varierade sätt.  
 
 Vilken information söker de, och hur söker de, och vad finns det för samband mellan 
innehållet och informationssökningen? Vilka källor använder de och hur värderar de 
informationen därifrån? Insikten om variationen i regionpolitikers informationssökning 
är viktig för att bättre kunna möta och identifiera deras olika sätt att söka information. 
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Genom att undersöka deras uppfattningar av informationssökning som sedan tolkas och 
beskrivs för att senare återkopplas till dem, kan en självreflektion hos dem uppnås. Den 
dialogen kan öka medvetenheten om regionpolitikernas egna informationssökning (jfr 
Larsson 1986, s.24).  
 

3.2 Sammanfattning av fenomenografin som teori och metod 
Fenomenografin utgår från att olika företeelser i vår omvärld har olika innebörder för 
olika människor. I den här studien undersöks hur enskilda regionpolitiker uppfattar 
olika aspekter av fenomenet informationssökning.  Det som är särskiljande för 
fenomenografin är: 

- Andra ordningens perspektiv, hur någon uppfattar något 
- Intervjuer utgör den empiriska grunden.  
- Variationen i människors uppfattningar kring ett särskilt fenomen 
- Kvalitativt skilda kategorier, beskrivningskategorier är studiens huvudsakliga 

resultat. 
- Utfallsrummet är studiens sammansatta förståelse av fenomenet. 

 
I en fenomenografisk intervju görs kända men oreflekterade fenomen hos informanten 
synliga. Politiker söker dagligen information till sina förtroendeuppdrag men troligtvis 
utan att vara särskilt medvetna om vad som försiggår den processen. Med utgångspunkt 
i det, kan en politikers uppfattning ses utifrån två dimensioner, som bildar en helhet. 
Dels är det uppfattningens vad, själva innehållet i intervjumaterialet, och dels 
uppfattningens hur, på vilket sätt uppfattas fenomenet. För att få en insikt i 
regionpolitikers informationssökning anser jag att båda dimensionerna bör studeras, och 
därför lämpar sig en fenomenografisk ansats väl. Den fungerar således som både teori 
och metod. 
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4. Metod 

Det här kapitlet presenterar arbetsgången genom den empiriska studien. Det beskriver 
inledningsvis det förhållnings- och tillvägagångssättet jag använt genom hela 
undersökningen. Jag förklarar hur den fenomenografiska ansatsen applicerats på 
regionpolitikers informationssökning. Vidare redogör jag för de kriterier som ligger till 
grund för val av informanter, samt hur arbetet med den empiriska undersökningen 
organiserats och analyserats. Kapitlet innehåller också ett avsnitt där de etiska 
aspekterna beskrivs utifrån att jag själv är aktiv politiker. Undersökningens trovärdighet 
och giltighet beskrivs i slutet av det här kapitlet. Det här ska ge en bakgrund till den 
empiriska undersökningen, och förklara hur sammanställningar och tolkningar är gjorda 
i det kommande kapitlet, där empirin redovisas. 
 

4.1 Förhållningssätt 
 
Studien har haft ett helhetsperspektiv på fenomenet regionpolitikers 
informationssökning (jfr Wang 1999, s.58-59), och försökt att se det i sitt sammanhang, 
där tolkning och förståelse av materialet varit i fokus (Bryman 2006, s.370-371). Ett 
flexibelt och processorienterat förhållningssätt har använts (Wang 1999,s.58-59), liksom 
ett reflekterande förhållningssätt, både till mig själv som forskare och till 
forskningsuppgiften (Widerberg 2002, s. 31). 
 
Kvalitativa intervjuer användes för att göra det möjligt att upptäcka, se och lyssna till 
det som sas ”mellan raderna”. Intervjuerna var flexibla, vilket innebar att intervjuguiden 
(bilaga 2) användes som en ram, och att den intervjuades tankar var det primära (jfr 
Bryman 2006, s.300). I möjligaste mån försökte jag att inta den intervjuades perspektiv 
för att bättre förstå det som sas (jfr. Marton & Booth 2000, s.158-159). 
 

4.2 Tillvägagångssätt  
 
En särskild metodisk arbetsgång användes vid både insamling och bearbetning av 
materialet, där jag först avgränsade mig till ett speciellt fenomen, regionpolitikers 
informationssökning. Inför intervjuerna och arbetet med intervjumanualen läste jag 
tidigare forskning om informationssökning i allmänhet och politikers 
informationssökning i synnerhet. Den läsningen följde sedan parallellt med hela 
undersökningen. Intervjun fungerade som den mest väsentliga datainsamlingsmetoden, 
och var öppen till sin karaktär. Informanterna talade relativt fritt kring ämnet utifrån 
semistrukturerade frågor. Syftet var att ”komma bakom” regionpolitikernas värderingar 
och åsikter, och nå fram till informanternas uppfattningar kring det valda fenomenet (jfr 
Alexandersson 1994a, s.73-74). Nästa steg var att transkribera intervjuerna. Därefter 
vidtog själva bearbetningen, att identifiera politikernas skilda uppfattningar av olika 
aspekter av fenomenet informationssökning. Det gjordes genom en analys av utsagorna 
som sedan redovisades i beskrivningskategorier. Uppfattningarna sammanfördes och 
redovisades i en övergripande analys, utfallsrummet (jfr. Alexandersson 1994a, s.73). 
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Bowden (1996) förespråkade  ”developmental phenomenography”, vilket innebär att 
intervjufrågorna är inriktade på en speciell uppgift som är aktuell för informanterna 
(s.52). Jag utgick från en specifik politisk fråga i mina intervjuer, ett eventuellt 
regionbildande mellan Västra Götaland och Värmland, men till skillnad från Limberg 
och Bowden kompletterade jag det med några generella frågor om informationssökning 
och informationskällor (jfr. ibid, Limberg 1998, s.107). Regionpolitikernas 
uppfattningar av informationssökning var det centrala i undersökningen. Det 
bearbetades och relaterades till de sociala och kulturella kontexter de verkar i, eftersom 
de påverkar varandra (jfr.Alexandersson 1994a, s.71). 
 

4.3 Urval och genomförande 
 
Det var viktigt att finna en balans mellan kravet på variationsbredd och kravet på 
hanterbart empiriskt underlag, att undersökningen blev både stringent och väl fokuserad 
(Alexandersson 1994a, s.74). Det förutsatte en blandad sammansättning av informanter 
för att få olika uppfattningar. Urvalet gjordes utifrån: 

• Politisk erfarenhet, 
• Grad av politiskt engagemang (fritids-, deltids-, eller heltidspolitiker) 
•  Partitillhörighet 
•  Ålder 
•  Kön 

Dessa urvalskriterier överensstämde väl, med vad som är brukligt inom 
fenomenografiska studier, variation i erfarenhet, utbildning, kön, ålder och värdering 
(Alexandersson 1994a, s.75, Alexandersson 1994b, s.122-123) .  
I denna undersökning djupintervjuades sju regionpolitiker, tre heltidspolitiker, två 
deltidspolitiker och två fritidspolitiker. Regionfullmäktige (RF) var en bra politisk 
instans att utgå ifrån. I RF finns både heltidspolitiker, deltidspolitiker och 
fritidspolitiker, samt ”alla” partier  representerade, till skillnad från en enskild nämnd. 
Det intressanta för uppsatsen var egentligen inte vilken partitillhörighet personen hade, 
men för forskningens tillförlitlighet ansåg jag det värdefullt att få en variation i 
partitillhörighet eftersom jag själv är aktiv politiker. 
 
Jag valde att skicka inbjudan via mail (Bilaga 1) eftersom det var ett snabbt och enkelt 
sätt att nå målgruppen. Förfrågan om att delta i min studie gick ut till de ordinarie 
regionfullmäktigeledamöterna som hade sin mailadress på regionens hemsida, vilket 
innebar 100 av 150 stycken. Sjukvårdspartiets ledamöter hade inte sina mailadresser 
tillgängliga på regionens hemsida, och därför har inga ledamöter från det partiet ingått i 
studien. Två av mailen kom tillbaka eftersom adressen inte fungerade, vilket innebar att 
inbjudan gick ut till 98 stycken ledamöter. 29 stycken erbjöd sig att delta, och de visade 
ett genuint intresse för undersökningen. Partirepresentationen bland de intresserade var 
relativt jämnt fördelade i förhållande till partiets storlek. Fem partier var representerade 
i undersökningen. Vad det gäller åldersfördelning var det en överrepresentation i 
gruppen 50-65 år som hade anmält intresse, vilket är en avspegling av hur 
fullmäktigekåren ser ut. Jag var intresserad av variationsbredden i deras 
informationssökning, och därför valde jag ut tre stycken från åldersgruppen 50-60 år, en 
i gruppen 40- 50 år, och tre i gruppen < 40 år. Vad det gäller graden av politiskt 
engagemang var det relativt jämnt fördelat mellan heltidspolitiker, deltidspolitiker och 
fritidspolitiker, cirka 1/3 vardera. Jag valde ut tre stycken heltidspolitiker, två 
deltidspolitiker och två fritidspolitiker. Könsfördelningen var väldigt jämn, och av dem 
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som visade intresse för studien, var det 16 män, och 13 kvinnor. I min undersökning är 
det fyra kvinnor och tre män. Jag försökte också att få en spridning i politisk erfarenhet, 
i den mån deltagarna hade svarat på det. Det resulterade i tre deltagare som var nya i 
regionfullmäktige från och med valet 2006, en deltagare hade suttit sedan 2002, och tre 
stycken hade varit med redan vid förra regionbildningen. Utifrån ovanstående 
urvalskriterier valde jag inledningsvis ut sex stycken informanter så att variationen 
skulle bli så stor som möjligt. En av dessa svarade inte efter flera påminnelser, vilket 
gjorde att jag fick göra ett nytt urval som överensstämde med de bestämda kriterierna. 
Under arbetet med intervjusvaren upptäckte jag att det skulle vara intressant att följa 
upp, om det var någon skillnad i informationssökning mellan en heltidspolitiker i 
majoritet respektive opposition. I slutet av hösten gjorde jag en kompletterande intervju 
med en heltidspolitiker i opposition. 
 
Samtliga deltagare var ”lättpratade”. De bestämde själva tiden och platsen i syfte att 
göra det så bekvämt som möjligt för dem. Det var en positiv atmosfär under samtliga 
intervjuer och vi skrattade tillsammans. Detta sammantaget tror jag påverkade resultatet 
i positiv riktning. 
 
Intervjuguiden (Bilaga 2) formulerades utifrån de frågeställningar som var uppställda 
för uppsatsen. De bröts ned i frågor som jag, utifrån tidigare forskning, och egen 
erfarenhet fann relevanta, exempelvis: informationens tillräcklighet, informationens 
kvalité och tillförlitlighet, informationshinder, erfarenhetens betydelse för 
informationen, olika informationskällors styrkor och svagheter . Dessutom innehöll 
intervjuguiden några personliga frågor om utbildning, antalet uppdrag, orsak till det 
politiska engagemanget, för att placera regionpolitikerna i ett socialt och kulturellt 
sammanhang.  
 
Intervjuerna var öppna till sin karaktär, vilket innebar att informanten svarade fritt 
utifrån semistrukturerade frågor (jfr. Alexandersson, 1994, s.73). Det gav både en 
struktur i intervjun, och utrymme till att individuellt ställa följdfrågor, som tillsammans 
utgjorde en bra grund i analysarbetet med att kategorisera informanternas intervjusvar 
(jfr. Bryman 2003, s.127, Limberg 1998, s.235). På följdfrågorna ställde jag i vissa 
lägen, JA- och NEJ frågor för att den intervjuade skulle tydliggöra sitt svar, och att det 
skulle vara lättare för mig att analysera. Enligt Larsson (1986) är det viktigt att inte 
ställa ledande frågor, men han påpekade också att det är ofrånkomligt i vissa situationer. 
I undersökningar där yrkesmän talade om sitt yrke så torde inte ledande frågor påverka 
svaren särskilt mycket. De kunde snarare undersöka ”stabiliteten” i uppfattningen (s.28-
29, se Larsson 1980). Politiker kunde här jämställas med yrkesmän/kvinnor. 
 

4.3.1 Pilotundersökningen 

 
Jag undersökte intervjuguidens relevans, och kontrollerade att tekniken fungerade 
genom en pilotundersökning. Intervjun gjordes med en kommunpolitiker i början av 
juni 2009. Han var primärt kommunpolitiskt aktiv, men han hade också regionala 
uppdrag., vilket var nödvändigt för att undersöka intervjufrågornas relevans. Därefter 
tydliggjorde jag framförallt en fråga i intervjuguiden.  
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4.4 Analysarbete 
 
Jag utgick från den särskilda arbetsgången som är utmärkande för fenomenografin. Den 
innebar att analys och resultat inte kunde definieras i förväg, utan var beroende av det 
empiriska materialet, och den kontext som syftet relaterats till (Uljens 1989 s. 84). Jag 
försökte att betrakta fenomenet både utifrån informanternas synsätt och 
forskarperspektivet. Det var en förutsättning för att kunna urskilja det unika, och vara 
öppen för nya infallsvinklar. (jfr Marton & Booth 2000, s.167-168). Denna växelverkan 
ledde fram till de tolkningar jag gjorde av regionpolitikernas intervjusvar.  
 
Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant. Det underlättade arbetet med att se 
likheter och skillnader i informanternas utsagor, samt att kunna upptäcka innebörder och 
sammanhang i svaren (jfr.Limberg 1998, s.89-90). Undersökningens syfte och 
frågeställningar, intervjuguidens tema (Bilaga 2), regionpolitikernas svar, samt min 
egen förförståelse, fungerade som underlag för empirin (jfr Limberg s.135). Framförallt 
forskningen om politikers informationssökning gav mig insikter i vilka faktorer som 
påverkar densamma. Den hjälpte mig också att finna begrepp som är relevanta för 
fenomenet. Utifrån det kunde följande aspekter av fenomenet regionpolitikers 
informationssökning redovisas: Informationsmättnad, Informationens tillförlitlighet, 
Tillgänglighet eller hinder, Erfarenhetens betydelse samt Biblioteks- och 
informationsservice. Därefter grupperades regionpolitikernas olika uppfattningar under 
varje aspekt (se vidare Kap. 5, Redovisning av empirin).  
. 
I mitt analysarbete läste och reflekterade jag över resultatsvaren vid ett flertal tillfällen 
för att kunna se det underförstådda. Resultatsvaren granskades och jämfördes i syfte att 
upptäcka nya dimensioner. Dessa arbetade jag vidare med för att upptäcka likheter och 
skillnader, och för att finna det karaktäristiska för en uppfattning. Det mönster som 
framkom utgjorde grunden för aspekterna och beskrivningskategorierna( jfr Larsson 
1986, s.31- 37). Som ett led i detta funderade jag över hur politikernas skilda 
utgångspunkter påverkade deras uppfattningar om fenomenet informationssökning. Det 
diskuteras vidare i analysen.  
 

4.5 Etiska aspekter 
 
Att både kunna den politiska beslutsprocessen, och ha insikt i hur det är att vara 
politiker var värdefullt under uppsatsarbetets gång. Jag upplevde att det underlättade 
förståelsen vid intervjuerna, dels var jag insatt i särskild fakta som var knutet till den 
politiska sfären, och dels kunde jag utifrån min erfarenhet ställa relevanta följdfrågor. 
Nackdelen skulle kunna vara, att jag var partisk utifrån mina egna erfarenheter som 
politiker. Jag har i möjligaste mån försökt att lägga mina partipolitiska värderingar åt 
sidan när jag gjort intervjuerna, det vill säga det var forskaren Carina som gjorde 
intervjuerna – inte politikern Carina. Det har varit politikernas informationssökning som 
varit i fokus, och inte en partipolitisk fråga. Partitillhörigheten fungerade enbart som ett 
urvalskriterium vid val av informanter. Det har inte varit uppsatsen syfte att analysera 
partitillhörighetens roll i samband med informationssökningen, och jag har heller inte 
sett någon anledning under undersökningens gång att studera det. Jag tror därför inte att 
min partitillhörighet har påverkat studien i en speciell riktning.  
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Jag är själv boende i regionen och därför var det svårt att välja ut sju regionpolitiker 
som både överensstämde med ovanstående urvalskriterier, och som jag inte kände till 
överhuvudtaget. Två av informanterna kände jag till sedan tidigare, men jag upplevde 
inte att det har påverkat resultatet negativt, utan snarare positivt. Det viktigaste tror jag 
ändå var att jag hade känsla för politikers situation. Förförståelsen om varandra fanns 
redan och det skapades en omedelbar trygghet i intervjusituationen. Det visade sig att 
”igenkänningsrollen” var till intervjuns och resultatets fördel (jfr Widerberg 2002, 
s.108). I dessa fall var det positivt för båda parter. Larsson(1986) betonade också att det 
är värdefullt att vara förtrogen med det fenomen man ska studera (s.23). Det har också 
varit viktigt att se mig själv som medskapare i intervjuerna, vilket är utmärkande i ett 
kvalitativt tillvägagångssätt (jfr Svensson & Starrin 2000, s.58).  
 
Politiker är offentliga personer och är måna om att visa sig ”duktiga” – så kallad 
prestigeeffekt. Det var svårt att avgöra hur ”ärligt” de uttryckte sig, men min upplevelse 
var att de svarade så uppriktigt som möjligt utan att tänka på att de skulle presentera ett 
”duktigt” svar. Min ambition var att nå de oreflekterade tankarna och upplevelserna, 
vilket är särskiljande för fenomenografin. Det var ett sätt att ”undanröja” den eventuella 
prestigeeffekten. På vilket sätt detta eventuellt påverkade resultatet följs upp i 
slutdiskussionen. I det sammanhanget var det också relevant att fundera på om 
intervjuerna på något sätt kunde skada informanterna (Kvale 1997, s.105). Politikerna 
valde själva att delta i undersökningen, och de var anonyma i uppsatsen trots att de är 
offentliga personer. Dessutom skickades beskrivningen av informanterna (se Kap 5.1) 
ut till informanterna för godkännande under april 2010.  Därefter gjorde jag de 
justeringarna politikerna önskade för att de själva skulle uppleva det som tillräckligt 
anonymt. Dessutom gjorde jag efter det vissa nödvändiga ändringar för att i möjligaste 
mån säkerställa politikernas anonymitet. Det är alltid svårt i en kvalitativ undersökning 
av politiker, att göra både en tillräckligt förklarande informantbeskrivning som ska 
underlätta läsarens förståelse av intervjusvaren, och ge informanterna anonymitet. 
Genom att jag fått politikernas godkännande av informantbeskrivningen upplever jag 
ändå att anonymiseringen är tillräckligt väl genomförd. Intervjumaterialet hanterades 
konfidentiellt. Härigenom upplever jag, att jag gjort det som har stått i min makt för att 
undanröja eventuella negativa konsekvenser för regionpolitikerna. Det är viktigt att 
förhålla sig till detta och därför diskuteras intervjuarens roll i slutdiskussionen. 
 

4.6 Trovärdighet och giltighet 
 
Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att undersöka 
undersökningens relevans och giltighet, men i kvalitativ forskning används snarare 
begreppen trovärdighet, giltighet och kommunicerbarhet för att granska studiens 
tillförlitlighet (Franke 2002, s.31). I fenomenografiska studier är det viktigt att fundera 
över hur tolkningar, analyser och tillvägagångssätt ”valideras” och kan bedömas som 
tillförlitliga. Samt i vilken omfattning det representerar verkligheten, och hur de 
erhållna beskrivningskategorierna överensstämmer med informanternas uppfattningar. 
Beskrivningskategorierna, det vill säga analysen, måste vara kommunicerbar, och kunna 
verifieras i intervjumaterialet (Kroksmark 1987, s.271). 
 

Vi kan likna fenomenografin med stigfinnaren som finner stigen, avbildar en karta så lik 
terrängen att varje efterföljare i uppfatningarnas urskog skall kunna kontrollera kartans 
överensstämmelse med verkligheten (Kroksmark 1987, s.271) 
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Det är tolkningen och det subjektiva som är centralt i en kvalitativ forskning (Widerberg 
2002, s. 18,24,), och det finns inte en sann bild av den verklighet vi som forskare 
beskriver. Därför är det viktigt att noggrant beskriva arbetsprocessen, så att andra har 
möjlighet att granska den (Bryman 2006, s.258-261). Jag har tydligt beskrivit min 
arbetsgång och de val jag gjort: val av informanter och undersökningens genomförande 
och dess analys. Aspekterna av politikernas informationssökning, samt att 
beskrivningskategorierna är konkret formulerade och väl förankrade i intervjumaterialet 
är viktigt för uppsatsen trovärdighet och giltighet. I samband med redovisningen av 
varje uppfattning presenteras vilka politiker som ger uttryck för den. En 
fenomenografisk studie är inte generaliserbar, men en beskrivning kan till viss del 
tillämpas på en grupp eller på någon aspekt av individen. Marton & Booth menar att 
beskrivningskategorierna kan vara tillämpliga på en större grupp, under förutsättning att 
gruppen representerar en variation av individer inom en bredare population (2000, 
s.162). Min ambition har varit att ha en så stor variation som möjligt bland 
informanterna utefter de urvalskriterier jag bestämt. Syftet har inte varit att redovisa ett 
resultat som är generaliserbart för politiker. Det ger oss ändå en inblick i hur dessa 
informanter uppfattar informationssökning, som kan vara användbart framgent vid 
resonemang om politikers informationssökning. Ovanstående reflektioner kring studiens 
trovärdighet och giltighet ger läsaren själv möjlighet att granska rimligheten i de 
tolkningar och tillvägagångssätt som är gjorda. 
 
Viss kritik har framförts mot framförallt tidigare fenomenografiska undersökningar att 
de inte tar hänsyn till sammanhanget och den kontext människorna verkar i (Limberg 
1998, s.106). I denna undersökning har regionpolitikernas uppfattningar om 
informationssökning relaterats till den sociala och kulturella kontexten de verkar i. Då 
de påverkar varandra (jfr.Alexandersson 1994a, s.71). Vidare har jag genom min 
förförståelse som kommunpolitiker haft större möjligheter att sätta mig in i den 
intervjuades situation och tankevärld. Det underlättades delvis genom att en enskild 
politisk fråga främst diskuterades. Det överensstämmer delvis med Bowdens begrepp 
developmental phenomenography, där man fokuserar på en enskild fråga som finns i 
informantens omgivning. Inom fenomenografin finns det ett intresse att kunna utveckla 
och förändra den värld, både forskaren och den intervjuade verkar i (Bowden1996, s 52-
54).  
 
En fenomenografisk studie är avbildande och beskrivande, vilket innebär att den inte 
gör anspråk hur något ”egentligen” är, utan snarare hur något kan uppfattas av 
människor (Kroksmark 1987, s.227). 
 

4.7 Sammanfattning av metod 
 
En särskild arbetsgång användes, som är brukligt vid fenomenografiska studier, vid 
både insamling och bearbetning av materialet, där jag först avgränsade mig till ett 
speciellt fenomen, regionpolitikers informationssökning. Därefter formulerade jag en 
intervjuguide med olika teman utifrån tidigare forskning och egen erfarenhet. Förfrågan 
gick ut via mail till de ordinarie RF-ledamöterna som hade sin mailadress på VGR:s 
hemsida. Det var 29 stycken som erbjöd sig att delta i undersökningen. Utifrån det 
valdes informanterna ut genom följande urvalskriterier: 

• Politisk erfarenhet, 
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• Grad av politiskt engagemang (fritids-, deltids-, eller heltidspolitiker) 
• Partitillhörighet 
• Ålder 
• Kön 

Sju politiker (tre stycken heltidspolitiker, två deltidspolitiker och två fritidspolitiker) 
intervjuades utifrån semistrukturerade frågor. Intervjumaterialet bandades och skrevs ut 
ordagrant. Det underlättade arbetet med att se likheter och skillnader i utsagorna, och att 
upptäcka innebörder och sammanhang i svaren. Undersökningens syfte och 
frågeställningar, intervjuguidens tema regionpolitikernas svar, samt min egen 
förförståelse, fungerade som underlag för empirin. Framförallt forskningen om 
politikers informationssökning gav mig insikter i vilka faktorer som påverkar 
densamma. Den hjälpte mig också att finna begrepp som är relevanta för fenomenet. 
Utifrån det kunde följande aspekter av fenomenet regionpolitikers informationssökning 
redovisas: Informationsmättnad, Informationens tillförlitlighet, Tillgänglighet eller 
hinder, Erfarenhetens betydelse samt Biblioteks- och informationsservice. Därefter 
grupperades regionpolitikernas olika uppfattningar under varje aspekt. Mina kunskaper 
om den politiska beslutsprocessen, och insikten i hur det är att vara politiker var 
värdefullt under uppsatsarbetets gång, framförallt när det gällde sammanställningen och 
tolkningen av empirin. Jag var insatt i särskild fakta som var knutet till den politiska 
sfären, och jag kunde utifrån min erfarenhet ställa relevanta följdfrågor. Nackdelen 
skulle kunna vara, att jag var partisk utifrån mina egna erfarenheter som politiker. Det 
viktigaste var ändå att jag hade en känsla för politikernas situation. 
 
Studiens trovärdighet och giltighet tydliggörs genom att arbetsprocessen noggrant 
beskrivits. Jag har tydliggjort min arbetsgång och de val jag gjort: val av informanter, 
och undersökningens genomförande och dess analys. Utifrån det har läsaren möjlighet 
att avgöra rimligheten i de tolkningar och tillvägagångssätt som är gjorda. 
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5. Redovisning av empirin 

I detta kapitel har den empiriska studien sammanfattats, jämförts, tolkats och 
sammanställts med forskningens frågeställningar och intervjuguide som utgångspunkt. 
Det har tolkats utifrån min egen förförståelse i ämnet och tidigare forskning kring 
informationssökning i allmänhet, och politikers informationssökning i synnerhet. Det är 
regionpolitikernas svar som utgör grunden för resultatet i denna undersökning. De 
beskrivs inledningsvis för att placera dem i den kontext de verkar i. Därefter redovisas 
undersökningen i fem aspekter av fenomenet informationssökning med tillhörande 
uppfattningar. Varje aspekt avslutas med en sammanfattning. 
 

5.1 Beskrivning av informanterna 
 
Det är jag som gjort benämningen heltids, deltids eller fritidspolitiker efter respektive 
informant, utifrån de samlade svaren om de olika politikerbegreppen jag redovisade i 
inledningskapitlet. 
 
Anna, heltidspolitiker 
Anna är drygt 50 år och högskoleutbildad. Hon har varit politiskt aktiv i cirka 30 år, 
både inom kommunen, Älvsborgslandstinget och numera Västra Götalandsregionen. 
Hon har/haft olika ordförandeuppdrag. Sedan 3-4 år tillbaka är hon tjänstledig från sitt 
arbete för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag. Hon trivs väldigt bra med sitt civila 
arbete och funderar därför på om hon ska kandidera inför nästa mandatperiod.  
 
Hon är uppvuxen med att man diskuterade politik i hemmet, men hon engagerade sig 
först som vuxen, då hon nominerades av en politisk förening. 
 
Anna söker mycket information själv, men använder sig också av regionens tjänstemän. 
 
Boel, fritidspolitiker 
Boel är knappt 40 år, egen företagare, och har läst enstaka kurser på universitetet. Det är 
hennes första mandatperiod i RF, och i en av regionens nämnder. Hon har varit politiskt 
aktiv i cirka tio år. Tidigare var hon aktiv inom kommunpolitiken då hon arbetade med 
mer övergripande frågor. Genom sitt tidigare engagemang i olika ideella föreningar har 
hon nätverk, och kunskap som hon använder sig av i sitt politiska arbete. Det var tack 
vare hennes ideella engagemang som gjorde att flera uppmanade henne att även 
engagera sig partipolitiskt. Hon hade ingen tidigare erfarenhet av politik. 
 
Hon vill söka den mesta informationen själv och betraktar sig som en ”facebook -och 
blogg människa”.  
 
Calle, deltidspolitiker 
Calle är knappt 60 år, och högskoleutbildad. Han har arbetat politiskt i cirka 25 år, 
främst kommunpolitiskt. Han har haft uppdrag både inom Älvsborgslandstinget och 
numera Västra Götalandsregionen. 
  
Calle är uppvuxen i ett hem där man ofta diskuterade politik. I familjen fanns det olika 
politiska åskådningar, och diskussionerna under uppväxttiden påverkade att han 
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engagerade sig. Han kände sig tidigt trygg med sin politiska hemvist, även om han 
valde ett annat parti än föräldrarna. Han tycker det är viktigt att ha en förankring i 
arbetslivet parallellt med de politiska uppdragen.  
 
Calle använder sig mest av politiska sekreterare och andra tjänstemän för sin 
informationssökning. 
 
Erika, deltidspolitiker  
Erika är knappt 40 år, yngst av informanterna, och högskoleutbildad. Hon är egen 
företagare och deltidspolitiker. Det är hennes första mandatperiod i Västra 
Götalandsregionen. Dessförinnan var hon kommunpolitiskt aktiv under några år i mitten 
av 90-talet, men hon tröttnade på politiken. Hon valde andra kanaler att driva sina 
hjärtefrågor på. 
 
Steget att engagera sig partipolitiskt kändes stort, och det var mera slumpen som 
avgjorde att hon blev tillfrågad om ett medlemskap och ett politiskt engagemang. I 
samband med nomineringarna inför den här mandatperioden var anledningen till det 
”förnyade” engagemanget att hon har lite ”jävla anamma” i sig. 
  
Erika söker mycket information själv för att känna sig mer trygg i argumentationen. 
Hon använder sig av bloggar och facebook för att förbättra kontakterna med väljarna. 
  
 

Fredrik, fritidspolitiker 
Fredrik är knappt 40 år och gymnasieutbildad inom ett praktiskt yrke. Han har varit 
aktiv i drygt tio år, och har både kommunala och regionala uppdrag. Detta är dock hans 
första period i RF.  
 
Fredrik är uppvuxen i ett hem där de politiska värderingarna var tydliga även om man 
inte diskuterade så mycket politik. Han betonar att det inte har påverkat hans politiska 
ställningstagande. Orsaken till hans politiska engagemang var den höga arbetslösheten 
inom hans yrkeskår när han var nyutbildad. Det gjorde honom irriterad, och han ville ha 
en förändring och därigenom ta sitt ansvar och vara med och påverka. Då hade han inga 
planer på att ta på sig styrelse- eller nämndsuppdrag.  
 
Fredrik söker mycket information själv men använder sig också av regionens 
tjänstemän.  
 
Gustav, heltidspolitiker 
Gustav, knappt 60 år, och har en kortare högskoleutbildning som är relaterad till 
föreningsarbete. Han har varit politiskt verksam i knappt 40 år, både inom kommun, 
landsting och region. I drygt 20 år har han varit heltidspolitiker.  
 
Anledningen till att Gustav engagerade sig politiskt var folkrörelsebakgrunden, där man 
arbetade praktiskt och ordnade saker. ”Ville man ha något gjort så fick man göra det 
själv”. Han insåg så småningom att det var en fördel om man var med och påverkade de 
villkor och regler som styrde samhället. 
 
Gustav söker främst information genom regionens tjänstemän. 
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Helen, heltidspolitiker  
Helen är drygt 40 år, och har en högskoleutbildning. Hon har varit politiskt aktiv i drygt 
20 år, både inom kommun, landsting och region. Helen har suttit i RF sedan 2002, och 
numera är hon heltidspolitiker. 
 
Anledningen till att Helen engagerade sig politiskt var att hon hade ”synpunkter på 
allting”. Hon insåg att det var möjligt att kanalisera sina tankar och åsikter i ett politiskt 
parti. Valet av parti var inte så svårt då hon upptäckte att det fanns ett parti som delade 
hennes åsikter. 
  
Helen söker förhållandevis mycket information själv, men använder sig också flitigt av 
regionens tjänstemän. Hon använder sig av bloggar och facebook för att förbättra 
kontakten med väljarna. 
 
 
Utifrån likheter och skillnader i utsagorna har jag valt att sammanställa resultatet på 
vilka olika sätt, fenomenet regionpolitikers informationssökning kan uppfattas av 
informanterna. Utifrån dessa aspekter har jag sedan på en övergripande nivå analyserat 
resultatet i så kallade beskrivningskategorier (se vidare Kap.6 Analys). 
 

5.2 Val av aspekter  
 
Genom upprepade genomläsningar av intervjumaterialet, har jag studerat både likheter 
och skillnader i svaren. Det är jämförelsen mellan intervjusvaren som är grunden i en 
fenomenografisk studie. Utifrån det tematiserades resultatet, och aspekter framträdde - 
på vilka olika sätt fenomenet regionpolitikers informationssökning kan uppfattas. Valet 
av aspekter är centralt inom fenomenografin, och det är forskaren själv som väljer dem. 
De ska dock kunna återfinnas i intervjumaterialet, och beskrivas så konkret som möjligt 
(Limberg 1998, s.101, Kroksmark 1987, s.237-238). Informanternas svar och 
återkommande forskningsfrågor inom informationssökning har legat till grund för 
följande fem aspekter:  

• Informationsmättnad  
• Tillförlitlighet 
• Tillgänglighet eller hinder  
• Erfarenhetens betydelse  
• Biblioteks- och informationsservice 

 
Varje aspekt redovisar själva innehållet i intervjun det vill säga vad regionpolitikerna 
uttalat om just denna aspekt inom informationssökning, medan hur de beskrivit 
innehållet utgör den övergripande tolkningen (Limberg 1998, s.143). Utifrån varje 
aspekt har olika uppfattningar utkristalliserats, vilket innebär att utsagor som liknar 
varandra sammanförts under samma uppfattning. Jag redovisar vilka personer som 
representerar respektive uppfattning. Fenomenografin är innehållsinriktad vilket innebär 
att samma person kan ha olika uppfattningar inom samma aspekt. I tveksamma fall har 
jag skrivit ett frågetecken efter namnet. När det gäller upplägget av empirin har jag 
inspirerats av Limbergs avhandling (1998). Vid intervjucitat nämns jag som intervjuare 
med I, och informanterna med de fingerade namnens första bokstav. Vissa citat har jag 
förkortat för att öka läsbarheten, och då är det markerat med […]. Det finns en risk att 
förkorta fenomenografiska citat – att man kan tappa den övergripande förståelsen. Jag 
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har ändå gjort bedömningen att den risken är minimal i de citat jag förkortat. Tankepaus 
markeras dock med flera punkter utan parentes.   
 

5.2.1 Informationsmättnad  

 
Frågan om informationens tillräcklighet är generellt sett svår för politikerna att svara på, 
eftersom det alltid finns mer information att söka. De flesta hänvisade också till att de 
inväntar styrgruppens arbete. Det går ändå att utröna både skillnader och likheter i deras 
svar. Den vanligaste orsaken till informationsmättnad är tidsaspekten. Det finns en 
fastlagd tidsplan när beslut ska antas, och innan dess är man tvungen att söka 
information i ärendet. Det andra skälet till informationsmättnad är när de anser att det 
fått en helhetsbild i den aktuella frågan, genom tillgången till olika perspektiv. Den 
tredje orsaken är betydelsen av att granska materialet så att de politiska hjärtefrågorna 
finns representerade i i handlingar och rapporter. Det görs både individuellt och i 
partigrupperna. Häri ingår även uppfattningar som upplever att de får bristfällig 
information. Utifrån ovanstående kan regionpolitikernas intervjusvar kring aspekten 
informationsmättnad sammanföras i uppfattningarna: Följa tidsplanen, Att få olika 
perspektiv, och Att kritiskt granska källmaterialet.  
 
Följa tidsplanen 
Inom denna uppfattning ryms svar som berör tiden eller ”det finns alltid mer att söka” 
som förklaring till när man anser sig ha tillräckligt med information. Tiden de har till 
sitt förfogande är avgörande för när de uppfattar att de har tillräckligt med information 
(jfr Limberg 1998, s.149-151). Det framkom i intervjun med Erika. 
 

E. [...]man gör så gott man kan så kan jag säga….för det finns ju alltid mer 
information att få…och det finns alltid mera än vad man har  
I: Mm… 
E: utan…men….ofta är det ju en tidsgräns som helt enkelt sätter …Du vet att det är 
ett datum för beslut som är satt […]så du vet att du måste ha bildat dig en 
uppfattning till den datumen. 

 
Anna, Boel, Erika, Fredrik (?) och Gustav har denna uppfattning. 
 
Deadlines är viktiga för att avsluta informationssökningen. Det blir särskilt tydligt 
eftersom de arbetar i en föränderlig och delvis ostrukturerad omgivning. Deadlines är 
mindre viktiga när det gäller att bedöma informationens tillräcklighet och kvalité. Det 
kan uppstå nya frågor, som gör att informationssökningen måste förfinas. Det innebär 
att i valet mellan deadlines och kvalité, är kvalitén viktigare (Berryman 2006, s.5-6). 
Informationens kvalité för regionpolitikerna innebär också att de får olika infallsvinklar 
på de politiska frågorna. 
 
Att få olika perspektiv 
De vill att utredningsarbetet genom styrgruppen ger dem en helhetsbild, och att de får 
svar på fördelar respektive nackdelar med en regionbildning. Dessutom anser de att det 
är viktigt att de får information om hur saker och ting ska lösas praktiskt mellan VGR 
och Värmland. Vidare önskar de specifika faktauppgifter från framförallt regionens 
tjänstemän och Statistiska Central Byrån, SCB. Undantaget är Boel som inte nämner 
styrgruppens arbete som en primär informationskälla. Hon är mer intresserad av andra 
människors åsikter, vilket hon främst söker genom sina nätverk, bloggar och facebook. 
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Även de andra anser att ovanstående information behöver kompletteras med 
organisationers och medborgarnas åsikter. Inom denna uppfattning ryms således olika 
perspektiv på både faktauppgifter och åsikter. I intervjun med Erika framkom 
betydelsen av att få olika perspektiv för att uppnå informationsmättnad.  
  

E: Men det är väl när man har hört…i den mån det finns en för och emotsida för 
nånting  
I: Ok… 
E: vilket det oftast finns … 
I: Ja.. 
E: när man känner att man är väl insatt i båda sidorna  

 
Anna, Boel, Calle, Erika, Fredrik, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Det kan jämföras med de politiska tjänstemännen som skaffar sig en överblick i ämnet 
vid sin informationssökning för att därigenom få en uppfattning av vad de behöver söka 
mera. Utifrån det utvecklar de en slags ”magkänsla”, en mental modell, när de upplever 
informationsmättnad. Modellen är föränderlig och är beroende av både kontexten och 
tiden (Berryman 2006, s.8). 
 
Erika menar att det ibland är svårt att veta när man känner sig tillräckligt välinformerad, 
och fått tillräckligt många olika perspektiv för att kunna delta i ett politiskt beslut. Om 
hon inte får tillräckligt med information inför ett viktigt politiskt beslut kan hon tänka 
sig att avstå eller reservera sig mot beslutet. Just i VGR-Värmlandsfrågan betonar hon 
att ”risken” är minimal. 
 
Att kritiskt granska materialet 
Källkritiken är viktig även när det gäller informationsmättnad. Den består framförallt av 
att ha breda politiska diskussioner inom partiet, där man lyssnar och tar ställning till de 
argument som framförs. Det är viktigt att frågorna förankras och ventileras i 
partigruppen för att därigenom få tillräckligt med information. Det är framförallt inom 
denna uppfattning som betydelsen av ideologiska kärnfrågor finns representerat. Det 
anses vara en nödvändighet för att uppnå informationsmättnad, vilket Calle ger uttryck 
för i intervjun. 
 

C: Och det är naturligtvis så att .. det han kommer att lägga fram 
argumentationsmässigt kommer vi att granska men vi kommer säkert också att 
lyssna mycket på vad han har att säga då. 

 
Calle, Erika och Helen (?) har denna uppfattning. 
 
Ledamöter som är förankrade i ett etablerat parti är inte oberoende i sin 
informationssökning, Arbetet är påverkat av ideologin, och att diskutera och 
kompromissa fram förslag som leder till beslut. Detta sammantaget kan begränsa 
enskilda ledamöters informationssökning till att enbart söka bekräftelse på något de 
redan vet, eller att söka information kring partiets ställningstaganden som de förväntas 
följa (Barker & Rush, 1970 enligt Orton, Marcella & Baxter  2000, s.215). 
 
Sammanfattningsvis är deadlines en viktig orsak till när man slutar att söka information. 
Det innebär att tiden är den enskilt största faktorn till hur de bedömer att de har 
tillräckligt med information. Utifrån det går det inte att utröna någon skillnad mellan de 
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olika politikerkategorierna. Det uppfattas som viktigt att få ett helhetsperspektiv av 
VGR-Värmlandsfrågan, vilket uppnås genom att få information från flera håll. 
Styrgruppens arbete och de underlag gruppen ansvarar för att ta fram, är den enskilt 
viktigaste informationskällan. De anser sig behöva både fakta och åsikter från olika 
informationskällor för att kunna bedöma informationens tillräcklighet, men det skiljer 
sig åt vilka källor de använder.  Partigruppen fungerar också som ett forum där de 
granskar och diskuterar politiska frågor för att få tillräckligt med information. Det 
användes framförallt av deltidspolitikerna. Samtliga regionpolitiker är noga med att få 
olika infallsvinklar i VGR-Värmlandsfrågan- att få en helhetsbild och därigenom kunna 
fatta ”bättre” beslut.  
 

5.2.2 Tillförlitlighet  

 
Det kritiska tänkandet, hur individen reflekterar, analyserar och värderar den sökta 
informationen påverkar hur man bedömer dess tillförlitlighet (Limberg 1998, s.63-64). 
En del av det politiska arbetet är att granska information och dess källor. Det innebär att 
regionpolitikerna är måna om att få informationen från olika perspektiv för att känna att 
den är tillförlitlig. Källans tillförlitlighet är påverkat varifrån den kommer. Det är viktigt 
att veta vem som är avsändare och vad den har för syfte (Janusson 2004, s.37). Utifrån 
informanternas svar blir det tydligt att pålitliga personer, kognitiva auktoriteter, används 
som värdefulla informationskällor. Även vissa texter har karaktären av kognitiva 
auktoriteter, och ryms också inom denna uppfattning. Den andra uppfattningen berör 
medias tillförlitlighet, både dagstidningar, TV, radio och Internet. Inom denna 
uppfattning ryms även kommentarer om tillförlitligheten i vetenskaplig forskning. Mot 
bakgrund av detta diskuteras också värdet av muntliga och skriftliga informationskällor, 
vilket då blir den tredje uppfattningen. Slutligen behandlas tillförlitligheten i det 
politiska spelet, och hur det påverkar informationssökningen. Utifrån informanternas 
svar kan aspekten tillförlitlighet delas in i följande uppfattningar: Kognitiva auktoriteter, 
Media, Muntliga eller skriftliga informationskällor, samt Det politiska spelets inverkan.  
 
Kognitiva auktoriteter 
Tillförlitligheten till regionens tjänstemannaorganisation är tydlig och den har ”ypperst 
nationell klass” som en informant uttryckte det. Även de politiska sekreterarna anses 
vara tillförlitliga informationskällor. Det är framförallt de äldre manliga politikerna som 
använde sig av tjänstemän och politiska sekreterare, istället för att söka information 
själva. Det kan vara både beroende av ålder, position, tid och eventuellt även erfarenhet. 
Hos några informanter nämns tilltron till partikollegor som ansvarar för andra politiska 
sakområden än de man själv arbetar med. Detta kan relateras till begreppet kognitiv 
auktoritet, som är en erkänd term inom biblioteks- och informationsvetenskap. Termens 
innebörd är hur individer bedömer informationskällans tyngd och trovärdighet,  hos 
vem söker vi information, och vems information litar vi på? Människors egna 
erfarenheter är inte tillräckliga för att lära sig om den komplexa värld vi lever i, och 
därför tvingas människor lita till andras kunskaper. Patrick Wilson menar att kognitiv 
auktoritet bygger på en relation mellan minst två personer, där kompetens, trovärdighet 
men framförallt personligt förtroende inför källan, samt inflytande över ens tankar är 
avgörande faktorer. Till skillnad från en expert som har ”enbart” kompetens och 
trovärdighet. Den förutsätter inte en tvåpartsrelation på det sätt som Wilson menar är 
typiskt för en kognitiv auktoritet (1983, enligt Limberg 1998, s.140-142). Den kan 
användas vid motstridiga eller svårtolkade uppgifter (Seldén, 2004). Lars Seldén, 
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verksam som forskare inom bilioteks- och informationsvetenskap, fann i sin avhandling 
om doktoranders informationssökning, att det symboliska kapitalet hos kognitiva 
auktoriteter är föränderligt. Det kan innebära att det symboliska kapitalet kan urholkas 
om det genom egen informationssökning och bevisföring visar sig att den kognitiva 
auktoriteten har felaktiga eller mindre trovärdiga uppgifter (2004, s.239-241). Wilson 
nämner att även texter kan betraktas som kognitiva auktoriteter (1983, enligt Limberg 
1998, s.140-142). Jag menar att informanterna har varit tydliga i sina uppfattningar att 
vissa informationskällor har sådan status att de kan betecknas som kognitiva 
auktoriteter. Det gäller både personer, regionens tjänstemän, politiska sekreterare och   
texter i form av  nyhetsbrev från myndigheter, som har den egenskapen. Detta nämns i 
intervjun med Gustav. 
 

G: Vi är t.ex. ansvariga för statist…..vi ..VG regionen är ansvariga för den 
officiella statistikkunskapen i VG…så jag kan ju ringa xx…som håller i den 
enheten … 
I: Mm… 
G:. så att säga….Vi behöver…detta…eller xx [ tjänsteman på regionförvaltningen 
som används nationellt, Carinas anm.] 
I: […]och har den hög tillförlitlighet? 
G: Ja..ja…..[…]Ja, det måste den ju ha……[…] alltså jag måste ju…värdera 
den..[…] att den har det för mej… 

 
Calle, Erika, Gustav och Helens uppfattningar kan tolkas som att vissa personliga 
informationskällor har karaktären av kognitiva auktoriteter 
 
Utifrån informanternas svar tolkar jag det som om även vissa texter har digniteten av 
kognitiv auktoritet. Dit hör regionens handlingar, dokument som produceras av 
offentliga institutioner: riksdag/regering/departement, Statistiska CentralByrån (SCB), 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det visar sig i Fredriks intervjusvar. 
 
F: Eh…nä…för dels så stämde ju siffrorna med SCB, och dom brukar ju faktiskt ha rätt… 
 
Samtliga har uppfattningen att vissa skriftliga informationskällor har karaktären av 
kognitiva auktoriteter. 
 
Handlingar utgör den viktigaste skriftliga formella informationskällan för 
landstingspolitiker (Lekberg &  Köling 1997, s. 100-101), vilket är tydligt även i denna 
studie. Underlag till politiska beslut söks främst från olika offentliga organisationer, av 
tjänstemännen. De vidareförmedlar det sedan till politikerna som anser att den 
information är gedigen (Johannesson 2006, s.40, 52). Informationskällor som uppfattas 
som motsatsen till kognitiva auktoriteter är media av olika slag. 
 
 
Media 
I princip är alla skeptiska till dagstidningarna och deras journalistik, ”Hänt i veckan 
stuk”. De läste dem ändå för att hålla sig ajour med nyhetsflödet som medborgarna tar 
del av. Detta går att utläsa i Calles svar. 
 

C: Jag läser väl ..dagligen GP i alla fall … och Aftonbladet som nättidning vid nåt 
enstaka tillfälle …..Kommunaktuellt…eller ja… 
I: Dagens samhälle? 
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C: Dagens samhälle … 
I: Mm.. 
C: läser jag ju som pappers…tidning då..eh… Dagens samhälle där har jag väl 
ganska stor tilltro när det gäller faktaartiklar och så va’  
I: mm.. mm… 
C: Men när det gäller övrig dagspress så kan man nog …. ha ett litet hälsosamt 
reserverande  
I: Mm.. 
C: inställning till dom .. 
I: Mm.. 
C: Det tror jag… 
I: Ja……eh….Varför? 
C: ….Eh… det är ju oftast … det är ju ofta ganska vinklad information […] 
C: […]dom ger en temperaturmätning…på hur debattklimatet i olika frågor är.. 

 
Anna, Calle, Erika, Fredrik och Gustav har denna uppfattning. 
 
Tidningarna har en manipulativ inverkan, både vad det gäller urvalet av nyheter, och att 
läsaren har svårigheter att förhålla sig självständigt till mediet. Samtidigt uppfattas det 
som att medias nyhetsurval går att påverka (Theman 1983 s.418). Han har intervjuat 
”vanliga” medborgare. I politikernas uppfattning ovan tolkar jag det som att de påverkas 
av dagspressen, framförallt hur nyheter formuleras och värderas, samtidigt som de är 
medvetna om att det är vinklad informationen. Politikerna i denna studie återkommer 
till betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt till information, och det blir särskilt 
tydligt när det gäller nyhetstidningar och Internet.  Det kritiska tänkandet är nödvändigt 
i det politiska arbetet, att väga fördelar och nackdelar. Det byggs upp med erfarenheten. 
Respondenterna i Janussons studie ansåg att massmedia inte var en tillförlitlig 
informationskälla men det användes för att hålla sig uppdaterad, och kunde också 
fungera som underlag till idéer (2004, s. 37). Till skillnad från politikerna i Shailendras 
och Prakash studie, där dagstidningar, TV och radio upplevs som tillförlitliga 
informationskällor (2008, s.172-173). 
 
Helen och Boel är inte så negativa till dagstidningar som de övriga. De anser att 
dagspressen ger dem en god överblick om vad som händer i VGR-området, även om 
materialet är vinklat. Helen lyfter även fram de lokala tidningarnas fördelar. De är 
inriktade på ett lokalt område, samt att de ger en bättre temperaturmätning vilka frågor 
som diskuteras än Demoskop och liknande opinionsundersökningar. Generellt har 
informanterna större tilltro till radio och TV än till dagstidningar. Radion anses som mer 
tillförlitlig än TV:n eftersom den är mer analyserande. Det tydliggörs i Calles svar. 
  

C: Det kan vara olika .. och det beror naturligtvis också på …..nyheterna i P1 är 
mer djuplodande än vad kortnyheterna är i P4 är naturligtvis på radio är…Det 
tycker.. 
I: Mm.. 
C: Sen … nu tycker jag dom sista åren ..då tycker jag att radionyheterna i 
analyshänseende ligger lite före TV  

 
Calle, Erika och Fredrik och Gustav har denna uppfattning. 
 
Radion och TV:n kompletterar varandra. TV:n uppfattas som mer neutral än radion 
eftersom den är ett visuellt medium. 
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Anna och Helen har denna uppfattning.  
 
Ytterligare ett medium som används är Internet. Samtliga söker information därifrån 
men det är nödvändigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det, vilket Gustav ger 
uttryck för i intervjun. 
 

G: Och ….sen kan jag köra den baklänges och framlänges…och…sånt där..jag 
menar …det….sättet …Men det finns ju en risk att man går vilse i sånt 
också…utan man måste ju i grunden hela tiden veta vad man söker för 

 
Calle, Erika, Fredrik, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Det beror dels på ”att vem som helst kan lägga ut vad som helst”, dels på det stora 
informationsflödet. Dessa faktorer påverkar tillförlitligheten.  
I Marcella, Carcary & Baxters studie används Internet flitigt men kvalitén i 
informationskällan är politikerna inte nöjda med (1999, s.176). Det är elva år sedan den 
undersökningen gjordes men de politiker jag intervjuat uppfattar Internet som den 
informationskällan som man behöver vara mest kritisk till. 
 
Tillförlitligheten till information från vetenskaplig forskning diskuteras också. De anser 
att det är viktigt att vara källkritisk även till den källan. Vetenskaplig forskning består 
av både fakta och åsikter, och det är inte ”den absoluta sanningen”. 
 
Fredrik och Helen har denna uppfattning. 
 
Muntliga eller skriftltiga informationskällor 
I nedanstående modell väljer jag att placera information från partiorganisationerna som 
interna källor, eftersom ledamöterna sitter på ett partipolitiskt mandat i regionen. Den 
informationsprocessen är intern, vilket innebär att den inte är helt tillgänglig för 
allmänheten. Studien visar att politikerna delar in sina källor i formella respektive 
informella. När det gäller tillförlitlighet uppfattas den distinktionen viktigare än om 
källan är muntlig eller skriftlig. Det innebär att muntliga kontakter även kan uppfattas 
som formella. I intervjuerna tydliggörs det dock att politikerna väljer att benämna olika 
informationskällor utifrån om de är skriftliga eller muntliga. Vad det gäller facebook 
och bloggar används de både på ett formellt och informellt sätt, för att lyssna av olika 
åsikter. De sociala medierna används på ett informellt sätt för att stämma av 
medborgares och medlemmars tankar. Som underlag i en enskild fråga kan bloggar och 
facebook användas på ett mer formellt sätt för att lyssna av olika åsikter. Det tydliggörs 
i intervjun med Boel. 
 

B: Ja..region Värmland.och så..Jag hade önskat att Regionen i Värmland- alliansen 
i Region Värmland hade en gemensam sån blogg ..eller nånting  
I: Ja….. ett diskussionsforum? 
B: Så man kunde se … spegla lite …deras diskussion och våran  

 
Boel, Erika och Helen har denna uppfattning 
 
Fredrik är däremot mycket skeptisk till bloggar vilket framkommer i hans intervjusvar. 
 

I: Använder du bloggar mycket…i ditt politiska uppdrag ? 
F: Ingenting alls … 
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I: Näe.. 
F: faktiskt inte……Jag skriver inte nån sån själv.. […] 
F: Ja, och sen när man läser …vissa dom här…..bloggar då…. 
I: Mm… 
F: där får man nog granska det….Det är ju mer eller mindre åsiktsmaskineri… 
I: Mm..mm 
F: Så att det gäller ju att se upp ….och även den här Wikipedia…  

 
Det är enbart Fredrik som har uppfattningen av ett tydligt motstånd mot bloggar. 
Anna, Calle och Gustav använder sig inte av sociala medier men uttrycker heller inget 
tydligt motstånd till det. 
 
Det är inte många som använder diskussionsforum för att samtala om aktuella politiska 
frågor med partimedlemmar eller medborgare. I SOU 2001:48 hänvisas det till att 
diskussionsforum kan vara ett sätt att förbättra dialogen både inom och mellan 
partigrupper, och även med medborgarna (s.205-207). 
 
Regionpolitikernas informationskällor är placerade utifrån Höglund & Persons modell 
(1985, s.47). ”Originalmodellen” presenterar enbart interna och interna källor, samt 
formella och informella. Då studien visar att politikerna även diskuterar utifrån muntliga 
respektive skriftliga källor har modellen kompletterats med det. 
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  INTERNA EXTERNA 
FORM-
ELLA 

Skriftliga Regionen:handlingar, intranät, 
hemsida, pressklipp, mail  
 
Partiorganisationerna:  PM, 
medlemstidning, hemsida, 
internwebb, mail,  
  
 

PM och elektroniska 
nyhetsbrev från riksdag, 
regering, statliga 
myndigheter. 
Offentliga hemsidor, t.ex. 
SCB, SKL, samt från andra 
kommuner och landsting. 
Nyhetstidningar, tidskrifter  
Medlemstidningar från andra 
organisationer, t.ex. fackliga 
och bildningsförbund.  
Vetenskapliga rapporter 
Faktaböcker 
Mail 
Bloggar 
Facebook 
Nätverk i form av olika 
organisationer, företag, 
medborgare 
 

 Muntliga Regionen: hearings, politiska 
sekreterare, tjänstemän, kurser och 
seminarier 
 
Partiorganisationerna: kollegor, 
tjänstemän 

Radio, TV (inkl. Podradio 
och WebbTV) 
Kurser och seminarier 
Nätverk i form av olika 
organisationer, företag, 
medborgare 
Telefon 
 

INFORM-
ELLA 

Skriftliga Regionen: Mailkontakt odyl. med 
andra politiska kollegor 
 
Partiorganisationen: Facebook, 
bloggar, mailkontakt med  
partikollegor 
 

Nätverk i form av olika 
organisationer, medborgare 
Skönlitteratur 
Mail 
Facebook 
Bloggar 

 Muntliga Regionen: politiska sekreterare, 
tjänstemän, kollegor, telefon 
 
Partiorganisationen: kollegor, 
tjänstemän, telefon 

Nätverk i form av olika 
organisationer, medborgare 
Ljudböcker 
Telefon 
 

 
 
 
Politiker använder många olika informationskällor, både formella och informella för att 
tillfredsställa informationsbehoven. Det är nödvändigt eftersom de måste vara väldigt 
kompetenta, strukturerade och även flexibla i sin informationssökning, både för att 
minnas det de söker, och ha förmåga att vara källkritisk och bedöma kvalitén i källorna. 
Det är variationen i källorna som ger dem förutsättningarna till en fullödig och 
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användbar information (Orton, Marcella & Baxter 2000, s.207, 215). Det är viktigt att få 
ett helhetsperspektiv i den aktuella frågan även när det gäller tillförlitlighet. Då 
använder man sig av sina nätverk, företag, fackliga och ideella organisationer, 
medborgare och det egna partiet. Det kan också innebära att personliga referenspersoner 
nyttjas kontinuerligt för att stämma av politiska ställningstaganden. 
När man tar del av partisk information måste man noggrant granska den, och sedan 
jämföra den med andra informationskällor, för att se om de olika värderingarna har 
relevans i ämnet. Denna källgranskning kan eventuellt innebära att man tvingas fortsätta 
sin informationssökning (Limberg 1998, s.156) för att uppnå en tillfredsställelse i 
informationssökningen. Regionpolitikerna använder även flera olika formella källor, för 
att öka informationens tillförlitlighet, vilket både Fredriks och Helens intervjusvar visar. 
 

F: så det stämde med det som jag har hört talas om då… 
I: Ok…det blev liksom lite bekräftat då… 
F: Ja… 
I: Mm…Bra…Är det så generellt eller vad det just i den här frågan …eller är du 
…Är det lite så du jobbar generellt ..också politiskt att du har en …bild eller du har 
en hörsägen eller så …och så går du liksom in på lite ……vad ska man 
säga…..sanna källor….eller förtrogna källor …och på nåt sätt får det lite bekräftat 
F: Ja..jag kombinerar bondförnuft och lite forskning ….jomen, så är det lite grann 
 
 
H: en undersköterska och en sjuksköterska där då….och tittade lite grann …Och då 
beskriver dom då …… det som dom ser som sina problem….och det är platsbrist 
…helt enkelt.. 
I: Mm… 
H: Och då visst jag ju det redan innan att det är faktiskt inte bara dom som 
upplever det som ett problem …utan det är ett reellt problem …att man har brister 
på platser , på… 
I: Mm.. 
H: på den avdelningen på xxx sjukhus  
I: Mm.. 
H: Så då vet jag att då får jag det bekräftat ifrån 2 håll 

 
Anna, Boel, Calle, Erika, Fredrik Gustav och Helen har denna uppfattning.  
 
 
Informationskällans kvalité eller tillförlitlighet påverkas inte av om den var muntlig 
eller skriftlig. Den muntliga informationen är minst lika viktig som den skriftliga, och 
användes framförallt vid idé- och erfarenhetsutbyte. I samband med visions- och 
strategiarbete föredrar man den muntliga informationen eftersom den är mer dynamisk 
till sin karaktär (Janusson 2004, s.40). En muntlig källa, landstingsdirektören, kan 
således ha högre tillförlitlighet än en skriftlig källa, Wikipedia, men det är beroende på 
vilken fråga det är. En källa som är mindre pålitlig och känd kan ändå vara viktig att 
använda, men då får den informationen värderas utifrån de förutsättningarna. Helen har 
denna uppfattning. 
 
Det är endast en av informanterna som uppfattar att skriftligt material har högre kvalité 
än muntligt, vilket framkommer i nedanstående intervjusvar med Anna. 
 

A: Mm.. men kvalitet för mej … är egentligen att få det i skriftlig form….. 
C: Ok… ja 
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A: Så att man uppfattar det på samma sätt.. 
 

Anna har denna uppfattning. 
 
De tryckta källorna har större tillförlitlighet eftersom informationen inte förvanskas 
genom en människa (Choo 2002, 159). 
 
Flera använder sig av både fackböcker och skönlitterära böcker för att få olika 
perspektiv på informationen. Faktalitteraturen ger dem framförallt mer sakkunskap i 
enskilda politiska frågor. Det kan också fungera som ett sätt att stärka sina ideologiska 
ståndpunkter. Genom skönlitteraturen får de en inblick i andra människors vardag, och 
den informationen påverkar deras politiska beslut. Jag tolkar det som om detta också var 
ett sätt att öka informationens tillförlitlighet. 
 
Boel, Calle, Erika, Fredrik, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Vidare används historisk litteratur för att kunna göra jämförelser med idag, och för att få 
olika perspektiv vid olika politiska frågor. Det är ytterligare en strategi som används för 
att öka informationens tillförlitlighet. Janusson (2004) menar att källans tillförlitlighet 
styrs av dess aktualitet, vilket jag alltså inte kan se i min undersökning (s.46).  
 
 
Det politiska spelets inverkan 
Tillförlitligheten till informationen kan vara påverkat av det politiska spelet. Man 
tvingas läsa handlingarna kritiskt så att tjänstemännen inte missat en politisk 
hjärtefråga. Det kan också innebära att de är mer kritiska till informationen, där man 
inte delar det partiets åsikt i frågan, eller att de inte har förtroende för den politikern. 
Tillförlitligheten kan således både vara beroende av vilket parti eller vilken politiker det 
är som lämnar informationen, vilket Erika ger uttryck för i nedanstående intervjusvar. 
 

E: Dels så ..skulle jag nog börja ..i de flesta tjänstemannaunderlag man får…så 
tittar man ………ehm…..man tittar om det är något som inte står där ..gör 
man…om det är något som saknas ..det är ganska vanligt ..om det …det kan vara 
något som man har glömt ..helt enkelt..en frågeställning som man har glömt eller är 
helt borta …eh…..Man tittar nog efter ekonomiska konsekvenser, om det finns 
med eller inte , ansvarsfördelning finns med eller inte. […]  
E: Ja….det handlar både om person och vad man har för bild av den …Hur seriös 
den här personen är …alltså man har ju en bild av dom här ..som man har fått 
grundat ..….vid dom tillfällena när man har sett dom .. Om det är en person som 
jag tycker är seriös ..utan att ha tänkt på riktigt hur, så tänker man att man vet deras 
politiska idéologi.. 

 

Erika har denna uppfattning. 
 
 
Många av dem använder sig även av andra partikollegor för tillförlitlig information 
vilket tydliggörs i svaret hos Anna. 
 

A: Den bedömer jag som god. Jag tycker att vi får en bra återrapportering och 
eftersom vi också får det från olika personer.. Jag får det ju inte bara bland mina 
partivänner…  
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Anna, Boel, Erika, Fredrik (?), och Gustaf har denna uppfattning. 
 
Tillförlitlighet är viktigt i samband med det politiska maktspelet. Genom människors 
olika handlingar och yttrande påverkas förtroende och tillit, vilket både kan förstärka 
och försvaga andra maktrelationer (Theman 1983, s.355).  
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att regionpolitikerna använder sig av kognitiva 
auktoriteter, vilket gäller både personer och texter, för att öka tillförlitligheten i 
informationen. Användandet av kognitiva auktoriteter är särskilt tydligt hos deltids- och 
heltidspolitiker. Det kan vara en förutsättning för att komma till politisk handlingskraft. 
Till icke tillförlitliga källor räknas främst tidningar. De användes dagligen för att hålla 
sig uppdaterade, men de har ett kritiskt förhållningssätt till dem. Radion däremot 
uppfattas som en tillförlitlig informationskälla eftersom den är mer djuplodande och 
analyserande till sin karaktär. Internet används flitigt i deras informationssökning men 
de granskar och värderar den källan särskilt noggrant. Det går inte att se någon skillnad 
mellan politikerkategorierna i hur de bedömer informationens tillförlitlighet på Internet. 
Det är en fritidspolitiker som utmärker sig genom att vara mindre kritisk till Internet och 
sociala medier. Det finns dock information på Internet som uppfattas ha högre 
tillförlitlighet än andra källor, så som nyhetsbrev från myndigheter. Det är viktigt för 
samtliga regionpolitiker att få olika infallsvinklar från både muntliga och skriftliga 
informationskällor, så även formella som informella källor i en aktuell fråga. Den 
skriftliga källan uppfattas ha högre kvalité och därmed även högre tillförlitlighet enligt 
en heltidspolitiker. En annan heltidspolitiker uppfattar att en muntlig källa, i särskilda 
avseenden, kan ha högre tillförlitlighet än en skriftlig. Huvudsakligen uppfattar inte 
regionpolitikerna att det är någon skillnad i tillförlitlighet på en skriftlig eller muntlig 
källa. Regionens handlingar, politiker och partier, vilka är en del av det politiska livet, 
inverkar också på informationens tillförlitlighet. En deltidspolitiker tydliggör betydelsen 
av att granska informationen beroende på varifrån den kommer. 
 

5.2.3 Tillgänglighet eller hinder  

 
Det är flera faktorer som påverkar tillgängligheten till informationen, och det går att 
urskilja både likheter och skillnader i informanternas svar. Det är tydligt att det finns 
olika praktiska och administrativa orsaker, tiden och tekniska lösningar, huruvida 
informationen uppfattas som tillänglig, eller som ett hinder. Den andra faktorn berör de 
politiska positionernas påverkan på informationsökningen, så kallat 
informationsövertag. Det är uttryck som politikerna använder under intervjuerna. Den 
tredje orsaken behandlar vilka informationskällor som uppfattas som mer eller mindre 
tillgängliga. I denna uppfattning ryms även kommentarer kring begreppet information 
overload. Det begreppet ska i den här uppsatsen ses som ”…a gap between what one 
can do and what one wants to do, a gap between what one can do and what one thinks 
one should do with existing information” (Wilson, P 1996 enligt Limberg 1998, s.140). 
Svårigheten med att hantera information overload kan innebära hur man i en särskild 
söksitutaion kan undvika att drunkna i informationsmängden (ibid). Utifrån 
informanternas svar kan denna aspekt delas in i uppfattningarna: 
praktiska/administrativa faktorer, Informationsövertag och Informationskällornas 
styrkor och svagheter. 
 
Praktiska/administrativa faktorer som påverkar tillgängligheten 
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Tiden, eller snarare brist på tid, uppfattar de flesta som det största hindret till 
informationssökning. Det tydliggörs i Fredriks svar. 
 

F: Brist på tid…! 
I: Det är tiden….mm…! 
F: Jaa.. för man …Ja, det är det faktiskt för det är det som är när man har….när 
man har…ett …vad ska man säga….när man inte har politiken som huvudsyssla  
I: Näe… 
F: så …då är det ju oftast ….alltså ….information och sånt där…söka…det är ju 
oftast på den tiden som är fri tid från arbetet , från sitt ordinarie arbete…då.. 
I: Mm.. 
F: och då är det ju liksom ….då ska det konkurrera med …..all tid som …ja all 
fritid helt enkelt… 

 
Anna, Boel, Erika och Fredrik har denna uppfattning. 
 
Tidsbristen kan bero på den fastställda tidsplanen för beslut, som  politiken bestämt 
(Berryman 2006, s.5,  Janusson 2004, s.45, Shailendra & Prakash 2008, 
s.172).Tidsbristen kan också bero på att informationssökningen konkurrerar med tiden 
för familjen och fritidssysselsättningarna.  
 
Förutom tidsbristen uppfattas de tekniska hjälpmedlen som datorer, sökmotorer och 
servrar som ett hinder i informationssökningen. Intranätet uppfattas inte 
användarvänligt eftersom det är svårnavigerat när det gäller att söka protokoll och 
kurser. Den externa hemsidan uppfattas mer användarvänlig men den kan förbättras 
genom att bli interaktiv. Ytterligare ett hinder kan vara att få djuplodande information 
eftersom handlingarna saknar det. Det bästa sättet att få mer ingående och uttömmande 
information är enligt Helen att göra praktik ute i verksamheterna. 
  
Anna, Boel, Erika och Helen har denna uppfattning. 
 
Calle betonar vikten av att handlingar och konsekvensbeskrivningar blir muntligt 
redovisade och förklarade för honom på sammanträdet – att det blir bearbetat av någon 
(jfr Lekberg & Köling  1997, s.99). Det kan härröras till politikens  komplexitet 
(Berryman 2006, s.6). Vid omfattande arbetsuppgifter eller stor informationsmängd var 
de muntliga informationskällorna ovärderliga eftersom de kan göra både en 
sammanfattning och en värdering av materialet (Janusson 2004, s. 45, Byström & 
Järvelin 1995, s.208-211). Den muntliga källans nackdel är att den inte är 
återvinningsbar. Det innebär att färre kan ta del av informationen, och därigenom 
minskar tillgängligheten (Lekberg & Köling 1997, s.99). Det är en svårighet att vara 
insatt i alla sakområden, vilket Calle uttrycker i intervjusvaret. 
 

C: som politiker är väl risken ganska stor att om du nu jobbar med omsorgsfrågor 
eller utbildningsfrågor eller sjukvårdsfrågor så ska du kunna ditt område va’ 
I: Mm.. 
C: Och idag är det ju så komplext.  

 
Calle har denna uppfattning. 
 
Regionpolitikerna har ämnesområden de ansvarar för, undantaget är de som sitter i 
regionstyrelsen och har ett övergripande ansvar. Vissa verksamheter är så specialiserade 
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att det är svårt för politiker att ha kunskap om hela området (Johannesson 2006, s.39, 
Berryman 2006, s.6). Johannesson jämför skillnaden mellan politikers och tjänstemäns 
kunskap, men det går att dra paralleller med att politiker har olika ansvarsområden och 
därmed också olika mycket kunskap i ämnet. Skillnaden är att tjänstemän ska ha 
expertkunskapen och politikerna den övergripande kunskapen som krävs för att fatta 
politiska beslut (2006, s.47-48). I den komplexa värld politiker verkar i finns det också 
hinder som är kopplade till själva beslutsprocessen. Det gäller försenade handlingar 
eller hastigt byte av sammanträdesdagar vilket visar sig i Erikas svar. 
 

E: Det skulle nog vara att……………att få tillgång till information innan ärendena 
är spikade… det är nog det viktigaste…Ah…..det blir sån.. …informationen .för 
mej som politiker är ju ganska……den är ju meningsfull när jag kan påverka 
besluten med den .. […] 
E: Ehm….och sen är det…..inte snabba mötesförändringar, 
mötesdagar…mötesdatum…sånt som också ….och särskilt då i relation till 
heltidspolitiker….där gör man ju snabba omkastningar i dagar och mötestider .. 
I: Mm.. 
E: Det drabbar ju……..deltids eller fritidspolitiker ….. 

 
Erika har denna uppfattning. 
 
Informationsövertag 
Informationsövertag är ett begrepp som några informanter använder sig av i betydelsen 
att en grupp politiker har mer information som de drar nytta av i beslutsprocessen. 
Informationsövertaget kan se olika ut beroende på var i den regionala hierarkin de 
befinner sig. Dels har majoritetspolitiker ett informationsövertag framförallt 
heltidspolitiker. De upprättar dagordningen och planerar vilka frågor som ska utredas 
och diskuteras, samt ger tjänstemännen informationssökningsuppdrag. Dels har 
deltidspolitiker, men framförallt heltidspolitiker, som vanligtvis är kopplat till ett 
presidieuppdrag ett informationsövertag gentemot ”vanliga” RF-ledamöter. Det är 
oberoende av om man sitter i majoritet eller i opposition. Heltidspolitiker och vissa 
deltidspolitiker är med och bereder ärenden även i regionstyrelsen och/eller andra 
konstellationer, vilket innebär att de får informationen vid flera tillfällen. Detta uttrycks 
i Boels intervju. 
  

B: […]om jag är i majoritet och har tillgång ..då har ju jag ett 
informationsövertag… kan man ju säga  
I: Ja.. 
B: eftersom man har..för apparaten går ju till mej ..så att säga..flödet från diariet 
ramlar ju ner ..på den ....beslutande nämnden ..så att säga.. 
I: Mm.. 
B: Eh.. och då kan ju den här som sitter i beslutande ställning bestämma ..vilken 
dagordning på mötena och det som åker vid sidan om det åker vid sidan om och det 
vet ju bara dom om liksom och så är det ju .. 
I: Mm..mm 
B: Så det är ju majoritetens makt.. om man säger.. 
I: Ja.. 
B: Så den informationen kommer här och som går åt sidan eller..inte tas upp, den 
får ju vi som sitter i oppositionen aldrig tillgång till. 

 
Anna, Boel, Calle, Erika, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
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Den politiska positionen påverkar maktutövandet (Theman 1983, s.353). Jag ser att 
informationsövertaget som framförallt heltidspolitiker besitter kan jämställas med 
politisk makt. En fritidspolitiker har av tidsskäl inte samma möjlighet att ha kontakt 
med regionens tjänstemän och andra politiker, utan de får förlita sig på den 
informationen som förvaltningen tillhandahåller. I takt med att kommunernas och 
landstingens organisation har förändrats genom ökade krav, har det inneburit att 
heltidspolitikerna fått större inflytande på bekostnad av fritidspolitikernas (SOU 
2001:48 s.139-140). Min studie visar ändå att både fritidspolitiker och deltidspolitiker 
söker mycket information själva utöver regionens handlingar för att känna sig säkra i 
sina beslut. Det kan uppfattas som om de kompenserar informationsövertaget genom 
mer egen informationssökning. Antalet uppdrag och typen av uppdrag påverkar 
tillgången på förstahandsinformation, vilket är en maktfaktor när det gäller tillgången 
till information. Det ansågs ha en större betydelse än om man satt i majoritet eller 
opposition menar Lekberg & Köling (1997 s.100-101).  
 
Majoriteten har större möjligheter att styra över vilka frågor som ska prioriteras, men 
det innebär också ett större ansvar att söka ”rätt” information och större krav på 
precision. De är tvungna att prioritera att söka information om de aktuella politiska 
frågorna som ska utredas och fattas beslut om. Medan oppositionspolitiker som inte har 
det ansvaret kan ägna sig mera åt informationssökning efter politiskt intresse. 
 
Boel, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Förvaltningens beslutsunderlag är oftast påverkat av majoritetens politik, eftersom det 
görs på uppdrag av dem, samtidigt finns en uttalad önskan att nå konsensus i flera 
politiska frågor för att komma till politisk handlingskraft (Johannesson 2006, s. 43-44). 
Samtliga informanter uppfattar att det är en skillnad i VGR-Värmlandsfrågan där det 
finns en önskan från samtliga partier att komma överens, och att frågan är väl förankrad 
i partierna. 
 
Informationskällornas styrkor och svagheter  
De mest använda informationskällorna är: handlingar, partiinformation, Internet samt 
nätverk i form av medborgare, företag eller organisationer. Undantaget är Helen som 
just i VGR-Värmlandsfrågan framförallt använder sig av en politisk kollega för sin 
primära informationssökning. De uppfattar generellt att de inte behöver använda 
ytterligare informationskällor utan de avvaktar underlag som styrgruppen ansvarar för 
att presentera. Därefter vidtar mer informationssökning främst från medborgare och 
olika intresseorganisationer. Det vanligaste sättet att nå dem är  ”face-to-face”, som 
några kompletterar med facebook och bloggar. Det gör Boel, Helen och till viss del 
Erika för att därigenom göra sig mer tillgängliga för medborgarna. 
 
Enligt regionpolitikernas uppfattningar är de mest tillgängliga informationskällorna 
radion och Internet när det gäller extern information. För intern information är det 
regionens handlingar, pressklipp, de politiska sekreterarna, kollegor och till viss del 
även partiorganisationen som används. Radion uppfattas som ett mycket tillgängligt 
nyhetsmedium eftersom man kan lyssna medan man gör något annat. Hemsidor, 
nyhetsbrev etcetera som finns tillgängligt på Internet uppfattas förhållandevis 
användarvänliga, eftersom det går både snabbt och enkelt att söka information där, 
vilket Gustav ger uttryck för i sin intervju. 
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G;: så….jag menar…….det låter ju nästan…skämtsamt……om jag är hemma 
här….då använder jag den för att titta utåt…. 
I: Ja… 
G: ja…..är jag ut….är jag i nån annanstans…. har jag användning för att …. 
I: titta hem… 
G: titta hem…. 
I: Ja… 
G: Ja…alltså om jag befinner mig …..ett par dagar i Bryssel eller i Spanien… 
I: Ja…ja 
G: då går jag ju in på lok….lok….P4…..och tittar på lokalradion…vad det står…. 

 
Anna, Boel, Erika, Fredrik, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Internets tillgänglighet grundas i att informationen lagras, så att mottagaren kan läsa det 
när hon har tid och möjlighet. I det politiska livet är det särskilt viktigt med 
informationskällor som är både tid- och avståndsoberoende (Bonchek 1997, s.216). 
Helen betonar dock att förutsättningen är att man har en kännedom om sökvägar, annars 
är det väldigt tidsödande. De elektroniska källorna, Internet, uppdateras kontinuerligt, 
vilket innebär att de har mer aktuell information än de tryckta (Choo 2002, s.160), vilket 
är ytterligare en tillgänglighetsaspekt men som informanterna inte nämner. 
 
Internet är en tillgång när förvaltningen kompletterar handlingarna med tydliga 
anvisningar till särskilda hemsidor för att få ytterligare information. Det minskar även 
pappersflödet. I övrigt uppfattar Calle inte mediet användarvänligt. Han behöver få 
hjälp att använda tekniken på ett bättre sätt, vilket visas i nedanstående intervjusvar.  
 

C: […]så har man inte skickat ut allt material utan då har man hänvisat till 
Socialstyrelsen […]och så kommer du vidare dit eller dit  
I: Mm.. 
C: så får du hela den informationen du behöver då va’….Och jag tror att vi … 
framförallt jag som tillhör den lite äldre generationen ….vi behöver ha lite hjälp.  

 
Calle har denna uppfattning. 
 
Flera av regionpolitikerna uppfattar information på Internet som en tillgänglig källa men 
den kan också vara ett hinder i informationssökningen. De har svårigheter att granska 
och sortera den enorma mängd information som söks via Internet. Det innebär att vissa 
väljer bort elektroniska nyhetsbrev från statliga myndigheter. De väljer istället att läsa 
den informationen när de har behov av det, vilket visas i Erikas svar. 
 

E: och så läser man det…eller ett urval ..för det är mycket information …så det blir 
ju …man går ju till sammanfattningen… 
I: Mm.. 
E: och sen så går man därifrån och ut….och det är samma med Naturvårdsverket… 
I: Ja, just det..så det är inget…? 
E: Folkhälso….vad heter .. Folkhälsoinstitutet och så… 
I: Ja..men det är inga såna här nyhetsbrev eller sånt som kommer därifrån utan det 
är mer vid …särskilda tillfällen …som du går in och tittar där…? 
E: Ja, mer det faktiskt …..men det har väl också med informationsmängden i 
mailboxen att göra ……för jag får ju väldigt väldigt mycket mail…Så man 
undviker nog gärna att liksom få för mycket nyhetsblad. 
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Erika, Fredrik, Gustav och Helen(?) har denna uppfattning.  
 
Det finns olika strategier hur politikerna hanterar information overload, och de kan 
delvis jämföras med elevernas tillvägagångssätt i Limbergs studie.  För att hantera 
informationsöverflödet tvingas eleverna dels göra kvalitativa bedömningar av det sökta 
materialet, och dels strukturera det för att få en rimlig inblick i ämnet (Limberg, 1998, 
s.149). Det blir särskilt tydligt hos politikerna eftersom de verkar i en kontext som 
kräver mycket information och ibland kan förutsättningar hastigt ändras (jfr Berryman 
2006, s.6). Politikernas ”arbetsvillkor” kräver fördjupade kunskaper i synnerhet inom de 
ämnesområden som de ansvarar för. Information söks då från vetenskaplig forskning 
och faktaböcker. Språket kan ibland uppfattas som ett hinder. Det används facktermer 
och ett avancerat språk och ibland har de heller inte en förförståelse i ämnet. Vidare 
uppfattas även handlingar och annan information emellanåt ha ett omständligt och 
tungläst språk, vilket Fredrik ger uttryck för. 
 

F: […]ja…det kan vara .tunglästa rapporter och läsa och sånt där… 
I: Ja.. 
F: Forskningsrapporter och sånt …det försöker man ju …Det kan vara 
svår….svår….nu har inte jag dyslexi…eller sånt där… 
I: Näe… 
F: inte nån sån där.. ja…svårt för att koppla texter …men det kan vara svåra texter 
att läsa ..ibland 
I: Ja…just det 
F: det kan det vara…det finns inte alltid tillgängligt på…..ja, inte så 
lättläst…snabbversion…kan man säga.. 

 
Fredrik, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Partiorganisationen fungerar inte som en informationskälla framför andra ur en 
tillgänglighetsaspekt, utom hos Helen som verkligen betonar att partiorganisationens 
fördel är den politiska styrkan. Partierna är organiserade i tre nivåer: kommun, region 
samt riksorganisation och riksdag, vilket tillgängliggör informationsutbytet. 
(Regeringen nämns i detta sammanhang inte, vilket kan bero på att de är upptagna 
statsråd och därmed inte lika tillgängliga för regionpolitiker). Partiorganisationen är 
dock viktig för Calle, Erika och Fredrik i samband med att förankra politiska frågor. 
Informationen till och från partiorganisationen sker både på en formell och informell 
väg, samt muntligt och skriftligt. 
 
De politiska sekreterarna används mestadels av heltidspolitikerna, en deltidspolitiker 
använder sekreterarna flitigt, delvis för att komma till politisk handlingskraft. De är mer 
tillgängliga för heltidspolitikerna och till viss del även deltidspolitikerna eftersom de är 
på samma arbetsplats. Det finns en viss övervikt hos de manliga politikerna i vilken 
omfattning sekreterarna används. Nalumaga (2009) menar att de manliga politikerna 
använde mer extraresurser, i form av politiska sekreterare och assistenter  för 
informationssökning, vilket också påverkar informationstillgången (s.266). Även om det 
främst är de äldre manliga politikerna som använder sekreterarna mest frekvent går det 
inte att se en könsskillnad i informationstillgång, i min undersökning. De andra 
politikerna verkar kompensera det genom andra informationskällor. De politiska 
sekreterarna kan underlätta heltid- och deltidspolitikernas arbetsbelastning, oavsett kön. 
Sekreterarna användes för att ta fram bakgrundsmaterial till politiska ställningstaganden 
och debattartiklar. De nyttjas också som en informationssökare hur partiet agerar i olika 
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frågor, och vilka beslut som tas. Samtliga informanter lyfter fram de politiska 
sekreterarnas breda kompetens både vad det gäller politik och informationssökning. De 
har också en förmåga att transformera information så att den blir begriplig, vilket 
uppfattas som särskilt viktigt för fritidspolitikerna. 
 
 
Sammanfattningsvis är tiden det enskilt största hindret till informationssökningen. 
Andra hinder är de tekniska hjälpmedlen i form av datorer, servrar och sökmotorer som 
krånglar alltför ofta. Regionens intranät uppfattas inte användarvänligt, vilket däremot 
den externa hemsidan gör, även om det finns önskemål att förbättra den till att bli mer 
interaktiv. De mest tillgängliga informationskällorna anses vara Internet och radion. 
Information på Internet uppfattas generellt vara en enkel och förhållandevis 
lättillgänglig källa, även om den kan blir ännu mer användarvänlig. Radion lyssnar de 
flesta på dagligen eftersom det är en mycket tillgänglig informationskälla. 
Partiorganisationen uppfattas inte som en primär informationskälla. Den används för att 
förankra och diskutera de politiska besluten. Det är svårt att vara insatt i alla 
sakområden eftersom politiken är mångfacetterad. Det innebär att det är nödvändigt att 
göra en ansvarsfördelning mellan politikerna, vilket har medfört att informationen inte 
är lika tillgänglig för alla. Här har heltidspolitiker, och framförallt om de sitter i 
majoritet ett informationsövertag, eftersom de hanterar de övergripande frågorna som 
diskuteras i flera grupperingar. Detta gäller delvis även presidieledamöter. Mängden 
uppdrag när det gäller tillgången på information diskuteras över huvudtaget inte bland 
informanterna. Som majoritetspolitiker har man däremot ett särskilt ansvar vilket 
innebär att de tvingas precisera både sin egen informationssökning och uppdragen till 
tjänstemän bättre. 
 

5.2.4 Erfarenhetens betydelse 

 
Inom denna aspekt ryms även uppfattningar som jämför skillnader i 
informationssökning med när de började som politiker. Valet av informationskälla är 
ofta kopplat till tidigare relationer, vilket byggts upp i och med den politiska 
erfarenheten. Betydelsen av nätverk blir således den första uppfattningen. Den gör att de 
vet vad eller vem de söka information ifrån. Valet av källa är beroende på syftet med 
informationssökningen . Det visar sig att regionpolitikerna använder ungefär samma 
informationskällor i VGR-Värmlandsdfrågan som i andra politiska frågor. Det är 
individuellt vilka informationskällor man främst använder och hur de nyttjas. Val av 
arbetssätt utgör således den andra uppfattningen. Utifrån informanternas svar går det att 
fastställa skillnader i förhållningssätt till informationssökningen vilket motsvarar den 
tredje uppfattningen. Denna aspekt kan utifrån informanternas svar delas in i: Att skapa 
nätverk, Val av arbetssätt samt Val av förhållningssätt. 
 
Att skapa nätverk 
Informanterna lyfter fram att erfarenheten gjort att de byggt upp ett värdefullt nätverk, 
både socialt och politiskt. De vet vilka kontakter de ska använda för att få den 
informationen de behöver. Informationssökningen kan göras både skriftligt eller 
muntligt, både formellt och informellt. Det är beroende på fråga och syfte. Ibland 
används nätverken för att ”lyssna av i myllret”, vilket då görs på ett muntligt och mera 
informellt sätt. Helen tydliggör det i svaret. 
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H: Men det är också så …höll jag på och sagt….att skapandet av det här nätverket 
under dom här åren….som jag naturligtvis inte hade när jag började …..så är det ju 
väldigt mycket lättare nu att dels veta vem man ska ringa till…. 
I: Mm.. 
H: men också att våga ta steget att lyfta luren …även om det är någon jag inte 
…känner…så. […] 
H: Jo, skillnaden är att erfarenheten säger att vem jag ska ringa för att få tag på 
vilken ...vilken information 

 
Anna, Boel, Calle, Erika, Fredrik, Gustav och Helen har denna uppfattning. 
 
Nätverken används också som formella remissinstanser, och då nyttjar man den 
skriftliga kommunikationen. Det underlättar både själva informationssökningen, men 
även det politiska arbetet i stort. Nalumaga (2009)menar att det är både sociala och 
politiska faktorer som påverkar politikernas sätt att söka information vilket är avgörande 
för hur de skapar nätverk. Vidare menar hon att manliga parlamentsledamöter anses mer 
flexibla att engagera sig eftersom de inte tvingas ansvara för hushållsarbetet. Det 
underlättar deras nätverksbyggande (s.268). Denna könsskillnad är inte särskilt tydligt i 
min undersökning. Det är enbart en informant som tog upp svårigheten att hinna med 
både politiken, jobbet och familjen. Orton, Marcella & Baxter nämner att skillnaden 
mellan olika politiker kan vara deras sätt att skapa nätverk (2000 s.215). Den här 
undersökningen kan inte påvisa att de som har längre erfarenhet har fler nätverk. I 
intervjun med Gustav blir det dock tydligt att han mer än någon annan hänvisar till hans 
olika nätverk i samband informationssökning, och att han verkligen drar nytta av dem.  
  

G: Nämen…hela mitt politiska liv lever jag på att det finns vettigare folk än jag 
själv…i omgivningen… 
 I: Mm..Ja… 
G: alltså som kan hjälpa mig…då….hela tiden… 
 I: Ja, just det… 
G: Ja..och det är ju en erfarenhet som jag har gjort från början …Det finns ju inget 
folk gillar så mycket som att få hjälpa till …. 

 
Gustav har denna uppfattning. 
 
Erfarenheten är en faktor som påverkar, men det kan också finnas andra motiv som är 
relaterat till det sociala och kulturella sammanhanget, som inte nämns i intervjun. 
 
Calle menar att hans erfarenhet främst har påverkat informationssökningen inom hans 
politiska ansvarsområden, men inte speciellt i VGR-Värmlandsfrågan. Huruvida detta 
gäller de andra regionpolitikerna är svårt att veta, men vanligtvis använder de inte 
särskilda informationskällor i VGR-Värmlandfrågan. De har heller inte en särskild 
informationsstrategi. Utifrån drar jag slutsatsen att deras erfarenhet även har inverkar på 
informationssökningen i VGR-Värmlandsfrågan. 
 
 
Val av arbetssätt 
Erfarenheten innebär att regionpolitikerna har insikt i att det endast är en begränsad 
information som de blir serverade, vilket innebär att de är tvungna att söka aktivt själva. 
Fredrik poängterar att han söker mer information nu än när han började engagera sig. 
Parlamentsledamöterna är ofta passiva mottagare av information som de själva inte ber 
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om, och ibland kommer information till dem av en slump eller genom andra aktiviteter 
(Orton, Marcella & Baxter 2000, s. 215). Arbetssättet har delvis förändrats över tid 
genom informationstekniken som innefattar: Internet, e-post och sociala medier, vilket 
framkom i Annas svar.  
 

A: Sen läser man på hemsidor också, men framförallt så är det en öppen 
diskussion.. 
I: Mm… och då menar du..i första hand muntligt? 

 
Anna, Boel, Erika, Fredrik och Helen har denna uppfattning.  
 
Informationen är därigenom mer tillgänglig idag. De uppfattar att de blivit bättre på att 
selektera informationen - att ha en magkänsla för vad som är ”viktigt”. Det inkluderar 
även läsning av handlingarna genom att söka information på en mer övergripande nivå 
istället för att vara insatt i detaljer. Det tydliggörs i Annas svar. 
 

A: Läste jättenoga och lärde mig detaljer mycket mycket mer noggrant. Nu är det 
skillnad på uppdragen också. Det är också svårt att säga, men… 
I: Mm.. 
A: att jag vet mera vad jag ska söka för information, och jag vet också vad jag 
INTE behöver söka för information bättre… 
I: Det är..jätteviktigt 
A: Ja.. jag vet vad jag kan selektera 

 
Anna, Calle, Fredrik, Gustav och Helen hade denna uppfattning. 
 
Det är dessutom beroende av vilket uppdrag de har. Orton, Marcella, Baxter menar att 
ledamöterna lär sig att effektivt gallra bland informationen för att få en användbar 
informationsmängd (2000, s 215).  
 
 
Val av förhållningssätt 
För de flesta har deras erfarenhet påverkat deras förhållningssätt till information men på 
lite olika sätt. Gustav påpekar dock att hans förhållningssätt till information är 
oförändrat. Han delar in informationssökning i tre delar: söka fakta, jämföra och dra 
nytta av andras erfarenheter samt att lyssna till andras åsikter. Han menar att 
inställningen till informationssökning generellt har förändrats över tid, till att idag mera 
att angripa den som en forskningsuppgift. Gustav är uppvuxen med det tänkesättet. 
Anna nämner att lång erfarenhet också kan innebära att man har fördomar om olika 
saker och personer, vilket påverkar vilken information som söks och på vilket sätt det 
görs. Det kan påverka beslutsprocessen, men det finns inget i min studie som visar det. 
 
Ödmjukheten inför att söka information från flera källor och därigenom få fler 
infallsvinklar, är något som förändrats i takt med erfarenheten. Man söker efter mer 
fakta, och är noga med att lyssna på flera för att känna sig trygg i sitt politiska beslut. 
Genom ålder och erfarenhet uppfattar man sig som mera trygg och man är mer 
uppmärksam på ”fallgropar”. Ödmjukheten inför informationssökningen tydliggörs i 
Fredriks intervjusvar. 
 

F: och ha lite … Jomen , jag vet minsann hur det är , för att så….har det ju varit 
….när man var 20 -25 år så visste man ju precis hur världen var och  



52 

I: Mm.. 
F: och nu ska jag berätta för alla ….och det får man ju försöka …om man ska vara 
nån slags seriös då…försöka vänja sig av med …. 
I: Vara lite mer ödmjuk ….? 
F: […]… att man får gå in med öppna ögon. 

 
Det är enbart Fredrik som tydligt beskriver skillnaden mellan att vara en erfaren 
politiker och en oerfaren politiker. Denna trygghet och ödmjukhet tycker jag ändå 
kunna ”läsa av” i samtliga intervjuer.  
 
Tilliten till informationen, som regionens tjänstemän förmedlar, ökar med erfarenheten, 
vilket kan vara en förklaring till att Anna, Calle och Gustav är minst källkritiska till 
regionens material. 
  
Sammanfattningsvis kan nämnas att erfarenheten har inneburit att de skapat nätverk 
som de kan använda i sin informationssökning i syfte att känna sig tryggare i sina 
beslut. Ödmjukheten inför att vidga sina perspektiv och använda sig av flera 
informationskällor utvecklas med erfarenheten. Numera är de också bättre på att gallra i 
informationsmängden. Det innebär att de också vet vad det inte behöver läsa. Den 
största skillnaden när de började som politiker och nu är informationsteknikens 
utveckling: Internet, e-post och sociala medier. I denna aspekt går det inte att se några 
tydliga skillnader mellan politikerkategorierna. 
 

5.2.5 Biblioteks- och informationsservice  

 
Intervjufrågorna om vad som kan underlättas för regionpolitikerna och på vilket sätt 
bibliotekets tjänster kan hjälpa dem i sin informationssökning har analyserats och 
sammanförts till denna aspekt. Informanternas svar berör deras biblioteksvanor, 
bibliotekets möjligheter att kunna serva dem, samt i vilken omfattning de använt 
förvaltningsbiblioteket. Vidare nämns förbättrade tekniska lösningar. Inom denna 
uppfattning ryms både praktiska lösningar som går att åtgärda inom regionen, och det 
mer generella att göra informationstekniken mer användarvänlig och ändamålsenlig för 
politiker. Den tredje uppfattningen berör hur ökad kunskap kan underlätta 
regionpolitikernas informationssökning. Således har de olika uppfattningarna kring 
aspekten Bibliotek- och informationsservice delats in i tre kategorier: 
Biblioteksvanor/biblioteksservice, Tekniska /administrativa lösningar samt Gemensam 
kunskapsbas. 
 
Biblioteksvanor/biblioteksservice 
Biblioteket som institution, används av några politiker för att söka information till de 
politiska uppdragen, även om mycket information numera söks på Internet.  
Det är framförallt lågutbildade medborgare som använder biblioteket som en primär 
informationskälla för samhällsinformation, medan de högutbildade anser att det är 
tillräckligt att söka det via dagstidningarna (Marcella & Baxter 2000 s.142). I min 
undersökning är det framförallt de två regionpolitikerna som inte har en flerårig 
högskoleutbildning som använder biblioteket mest, även om det förändrats över tid, tack 
vare Internets utveckling. Gustav visar i intervjun ändå fördelarna med biblioteket. 
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G: Jag kan ju gå till bibliotek…nämen….jag menar ..jag kan inte gå till ett 
…bibliotek ….Det är ju fantastiskt att gå till ett bibliotek och be en bibliotekarie 
[…] 
G: att kunna göra det…på ett litet …på ett i princip ….på …på…..eh…..Det är ju 
det vi kallar kulturens allemansrätt på nåt sätt va’… 

 
Fredrik och Gustav hade denna uppfattning. 
 
Det är få politiker som känner till förvaltningsbiblioteket. Någon har ”en aning” om det. 
Hon skulle använda det mera om hon känt till det bättre, eftersom det är inriktat på att 
stötta politiker i deras informationssökning. Det var bara en av dem som kontinuerligt 
använt det. Calle var en av dem som nyttjat det här biblioteket för politiska uppdrag. 
 

C: Mm..Vi var faktiskt där ….jodå … vi har allt varit där i..Jag har också varit där i 
politiska sammanhang ..för det var så att ..när man….initierade …regionfrågan 
….eh ..för 12-13 år sedan , då när jag satt i gamla Älvsborgslandstinget […] 
C: Då var vi där och sökte ett tidigare utredningsmaterial  

 
Anna (?), Calle och Gustav har  denna uppfattning 
 
Politikerna har inte kunskap om vilka informationstjänster biblioteken erbjuder, och 
därför använder de det heller inte (Shailendra & Prakash 2008, s.174). Biblioteket har 
tillgång till mer informationstjänster än vad man har tillgång till som privatperson eller 
politiker på regionkansliet. Undersökningen visar att det endast är en av 
regionpolitikerna som har den kunskapen. Godager (1992) menar att man kan 
effektivisera regeringstjänstemännens informationshantering genom bättre 
marknadsföring av de tillgängliga biblioteks- och informationstjänsterna  (s.86-87). För 
att en informationsspecialist med inriktning mot politikers informationssökning ska 
lyckas krävs det att hon/han också har en inblick i det politiska livet. Det underlättar 
förståelsen för politikernas villkor och deras sätt att arbeta vilket Erika ger uttryck för. 
 

E: ..eh…….Det skulle möjligtvis vara ifall dom skulle kunna hjälpa mig med sån 
typ av artikelsök…som är….du får inte den typen av artikelsök på nätet…. 
I: Näe… 
E: Som du kan få på ett bibliotek … 
I: Näe… 
E: Den typen av tillgång till databaser …dom har ju vi inte… 
I: Näe… 
E: Och så skulle det vara en välutbildad bibliotekarie…. 
I: Mm.. 
E: som då hade hög kompetens bredvid en stor tillgång till…dator. …då skulle vi 
kunna få en överblick .kanske…. över vetenskapsläget…..[…] 
E: Det skulle krävas lite kompetens om vad politisk är faktiskt 

 
Erika har denna uppfattning. 
 

Savolainen (1995) har i sina studier, delvis till skillnad från Orton, Marcella och  Baxter 
(2000, s.142) visat att personer med högre utbildning söker information mer aktivt och 
från olika källor, där folkbiblioteket är en av dessa källor (s.289).Även personliga 
färdigheter och yrkeskunskaper inverkar på hur politiker utför sitt jobb, och vilken vana 
de har av informationssökning. Det påverkar deras informationssökningsprocess(Orton, 
Marcella & Baxter  2000, s.215).  
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Tekniska/administrativa lösningar  
Regionpolitikerna anser att informationstekniken bör bli mer användarvänlig, genom 
bättre och utökade sökmotorer. En slags sorteringsfunktion som hjälper dem att göra 
rimliga urval vilken information som rekommenderas att läsa vore önskvärt. Det är 
särskilt intressant inom regionen, men det gäller även externt. En nationell och global 
politikerportal med värdefulla länkar är eftersträvansvärt. Det behöver utvecklas 
elektroniska informationssystem som är anpassade efter politikernas behov och kontext 
( Shailendra & Prakash 2008, s.158). Politiker i kommuner och landsting använder sig 
av informationtekniken, men det saknas en medveten strategi hur den ska användas. 
Därför är det viktigt att de förtroendevalda får relevant IT-stöd: utbildning både i att 
hantera datorerna och de informationssystem som används, enligt Åström och Brodin 
(SOU 2001:48,  s.197-203). Dessutom vill informanterna ha möjlighet att elektroniskt 
kunna prenumerera på regionens handlingar och beslut inom ett särskilt ämne. Det fram 
kom i intervjun med Boel. 
 

B: Och jag tycker det är självklart… just detta med att man ska kunna prenumerera 
på beslut och handlingar  
I: Mm.. 
B: Och.. att det … och att man inte ska behöva … det ska ju inte vara så att man 
måste få ut hela ….40 ..sidor…utan man ska kunna gå in på ett enskilt ärende 
I: Ja.. om man är intresserad …. av t.ex. miljöfrågor så ska man kunna prenumerera 
….på ..miljödokument…är det typ så du tänker? 
B: Ja..om jag är intresserad av miljöpolitiken  
I: Jaa.. 
B: så skulle jag vilja .. att det skulle kunna bli som i nyhetsform liksom 

 
Anna, Boel, Calle, Fredrik och Helen har denna uppfattning.  
 
Material och handlingar önskar de få elektroniskt istället för i pappersformat. Det har 
både ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga fördelar. Den ökade servicen genom 
prenumeration kan vara ett led i att öka kunskapsnivån ytterligare. 
 
Gemensam kunskapsbas 
Det finns en önskan om att ”alla”: politiker, näringsliv, fackliga organisationer, inom 
VGR ska ha samma ”kunskapsbas” genom regionbaserade SOU (Statens Offentliga 
Utredningar) och Ds-serier (Departementserier). Den regionala forskningen ska också 
innefattas. De ska fungera som underlag för frågor som diskuteras inom regionpolitiken, 
men också inom olika organisationer och företag i regionen. Det ska vara en gemensam 
samling av tillförlitlig och tillgänglig Västra Götalandspräglad information som också 
kan hjälpa till att vidga den politiska debatten. Detta ger Gustav uttryck för nedan. 
 

G: Ja, jag tycker ju …att man ska ….alltså jag är ju en av dom som har föreslagit 
att vi skulle ha ….eh….ungefär som vi har en SOU-serie…nationellt… 
I: Ja.. 
G: så…eller DS.serien då… 
I: Ja…ja 
G: SÅ skulle vi ha VG serien (…) 
G: Nä…jo…det tillför…men….lite …att vi därmed fick en gemensam […] 
G: Ja…om…vi är ändå…en så pass stor organisation …och behöver … 
I: Lite mer att stå på samma…. 
G: sam….alltså ….underlag…för samtal… 
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I: Mm.. 
G: Det klart att det spelar roll […] 

 
Gustav har denna uppfattning. 
 
Han är den ende som har ett kunskapsteoretiskt resonemang om informationssökning 
vilket kan ha ett samband med hans tidigare erfarenheter. 
 
Det kan delvis jämföras med Calle som diskuterar hur regionpolitikernas 
informationssökning kan underlättas genom hearings, där professionen deltar och delar 
med sig av sin kunskap och erfarenhet. Härigenom får politikerna mer information både 
om själva verksamheten och dess utveckling. Calle diskuterar också utifrån att kunskap 
och information är viktigt för att fatta bra beslut, men inte utifrån en teoretisk diskussion 
som Gustav.  
 
Calle har denna uppfattning. 
 
Anledningen till att de här politikerna har ett kunskapsresonemang kan bero på deras 
tidigare yrken och föreningsbakgrund.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar samtliga politiker utom Boel att anpassade biblioteks- 
och informationstjänster, kan underlätta deras informationssökning. De har dock 
svårigheter att specificera hur det kan göras.  Det är framförallt en fritidspolitiker och en 
heltidspolitiker som använder sig av biblioteket kontinuerligt. De flesta informanterna 
önskar att regionkansliet har bättre informationstjänster för dem. De vill kunna 
prenumerera på enskilda politiska frågor på dagordningarna, det vill säga från andra 
nämnder än där man sitter själv. De önskar också att en politikerportal upprättas med 
ändamålsenliga sökmotorer. Samtliga regionpolitikerna tycker att handlingarna kan 
skickas elektroniskt. De äldre manliga politikerna, heltids- och deltidspolitiker, 
uppfattar att gemensam, tillgänglig och tillförlitlig kunskap kan underlätta 
regionpolitikernas informationssökning. 
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6. Analys och diskussion 

I det här kapitlet är aspekterna; informationsmättnad, tillförlitlighet, tillgänglighet, 
erfarenhetens betydelse samt biblioteks- och informationsservice med tillhörande 
uppfattningar analyserade utifrån hur de är relaterade till varandra. Därefter är de 
sammanförda på en övergripande nivå, beskrivningskategorier. De beskrivs var för sig 
och svarar samtidigt på uppsatsen syfte och frågeställningar. Uppsatsens syfte har varit 
att studera fenomenet fritids-, deltids-, och heltidspolitikers informationssökning i 
samband med det eventuella regionbildandet av Västra Götaland och Värmland  
 
Som en avslutning på analysen summeras skillnaderna och likheterna i 
politikerkategoriernas informationssökning i ett eget avsnitt. Vidare diskuterar jag över 
de reflektioner jag gjort i samband med teori- och metodvalet, där bland annat min 
politiska erfarenhet diskuteras utifrån hur det påverkar studien. I samband med det 
avsnittet formuleras uppsatsens slutsatser. Flera regionpolitiker uttryckte önskemål om 
förbättrade tekniska lösningar och informationstjänster inom VGR, och utifrån 
politikernas svar presenterar jag förslag hur VGR kan underlätta för dem. Kapitlet 
avslutas med idéer om fortsatt forskning, gärna tillsammans med den statsvetenskapliga 
disciplinen för att få ett bättre helhetsperspektiv på politikers informationssökning. 
 

6.1 Beskrivningskategorier  
 
Beskrivningskategorierna är den fenomenografiska studiens huvudsakliga resultat och 
ska ses som olika sätt att uppfatta fenomenet regionpolitikers informationssökning. De 
ska således ge svar på de två första frågeställningarna; dels hur regionpolitiker uppfattar 
sin informationssökning, dels hur de uppfattar olika informationskällor, och hur de 
använder och värderar dem? Den tredje frågeställningen; Vilka likheter och skillnader 
går att se mellan fritids-, deltids-, och heltidspolitikers informationssökning?, analyseras 
och diskuteras övergripande utifrån resultatet jag kommer fram till (jfr Alexandersson 
1995, s.70, Limberg 1998, s.157, 160, Larsson 1986, s.23).  
 
Utifrån empirins aspekter har de sammanförts och tolkats på en övergripande nivå, så 
kallade beskrivningskategorier. Regionpolitikers uppfattningar av informationssökning 
kan beskrivas som:  

- Att vara väl förberedd och uppdaterad  
- Att få en helhetsbild genom olika perspektiv 
- Att sortera och värdera  

I studien har jag valt att redovisa beskrivningskategorierna enligt både det hierarkiska 
och horisontella systemet. Det innebär att den första kategorin ska uppfattas som 
övergripande, och de andra två kategorier ska uppfattas som jämbördiga (Uljens 1989, 
s.45-49), vilket tydliggörs och beskrivs nedan. Inom fenomenografin betonar man 
olikheterna i uppfattningar – inte mellan individer. Det primära i undersökningen är att 
studera variationen i uppfattningar, oavsett vem eller vilka som ger uttryck för det. 
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6.1.1 Att vara väl förberedd och uppdaterad  

 
I denna kategori finns uppfattningar om informationsmättnad, informationens 
tillgänglighet och tillförlitlighet, erfarenhetens betydelse samt biblioteks- och 
informationsservice. Häri ryms även uppfattningar som betonar vikten av att vara insatt 
i olika politiska områden och att hålla sig uppdaterad med vad som händer både lokalt, 
regionalt, nationellt och till viss del även internationellt. Studien visar att de använder 
samma informationskällor i VGR-Värmlandsfrågan som i övriga politiska 
ställningstaganden. Undantaget är en heltidspolitiker som i VGR-Värmlandsfrågan 
främst använder sig av några få kunniga, välinformerade, muntliga informationskällor. 
De mest använda källorna var således handlingar, offentliga hemsidor och media. 
Vidare ryms även läsning av regionens handlingar samt information från regionens 
tjänstemän och kollegor i denna kategori. Flera betonar att läsning av handlingar inte är 
en aktiv informationssökning utan det är något man blir ”serverad”. De har inte själva 
sökt fram materialet. I intervjusvaren framgår det tydligt hur handlingarna är en primär 
källa att söka information ifrån för att få underlag till att kunna fatta politiska beslut. 
Skillnaden är att materialet till handlingarna är sökta av någon annan, och därmed är en 
viss gallring och värdering av informationen gjord innan den anländer politikerna. 
Handlingarna är också sammanfattade och redovisade på ett anpassat sätt. De blir oftast 
både skriftligt och muntligt redovisade av tjänstemän. I samband med att de söker själva 
krävs kunskap om hur man söker olika typer av information. Det innebär att de behöver 
ha information om sökstrategier, sökmotorer och katalogsystem, förmåga att sortera och 
värdera information samt ha tillgång till den. En informant, Anna, poängterar att ålder, 
erfarenhet och kön kan påverka hur informationen uppfattas, men det diskuteras inte ur 
ett tillgänglighetsperspektiv. Deras uppfattningar kring informationens tillgänglighet är 
inte beroende av kön och erfarenhet. Möjligtvis är åldern en faktor som påverkar 
tillgängligheten till information via Internet. Studien visar att det finns en 
generationsaspekt. De äldre känner sig mer bekväma med de informationskällor och 
medier de använde tidigare. De nämner att ”den nya tekniken” ger dem möjlighet att 
söka information från exempelvis offentliga hemsidor. Tidigare söktes den 
informationen genom ett telefonsamtal till respektive myndighet. Internet är den 
enskilda informationskällan som diskuteras mest bland samtliga informanter. De 
kommenterar både styrkorna, att det är snabbt och enkelt samt att ”alla” har tillgång till 
det, och svagheterna, att det inte är användarvänligt, och svårigheter att hitta det de 
söker.  
 
Tillgången till information relateras till vilken politisk position de besitter, vilket 
framförallt gäller heltidspolitiker som sitter i majoritet. Flera kommenterar ändå att det 
dels är en del av det politiska spelet, och dels att majoriteten har större ansvar vilket 
kräver ett informationsövertag. Positionen påverkar delvis vilka informationskällor de 
föredrar. De poängterar betydelsen av att nyttja flera olika källor inför beslutsprocessen. 
Det är en variation i vilka sökstrategier och informationskällor de prioriterar att 
använda. Studien visar inte att de erfarna har bättre strategier än de relativt nya 
ledamöterna, men det varierar vilka informationskällor de använder. Kvinnorna, oavsett 
ålder, erfarenhet, position och ”tjänstgöringsgrad” söker främst sin information själva 
genom Internet. Det sättet används även flitigt av Fredrik. Jag uppfattar det som att de, 
dels vill ha bättre kontroll på sin informationssökning, och dels känna sig säkra i sin 
argumentation, och dels svårigheten att be andra om hjälp, ”Duktiga Annika”.  
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Enligt Inger Berggren (2001) som studerat unga arbetarflickors identitet, är det viktigt 
för dem att hålla ordning och kontroll på sig själva för att få ett erkännande, och inte bli 
socialt nedvärderade. De jämför sig med, och söker bekräftelse från dem som de är 
beroende av, och som har en påverkan på dem (s.325). Jag menar att kvinnorna och 
delvis även Fredrik har en inställning till informationssökning som kan jämföras med 
duktighetssyndromet som arbetarflickorna i Berggrens studie uttrycker. Den här 
strategin är dock tidskrävande. Det finns ett tydligt samband mellan de som söker den 
mesta informationen själva, och de som uppfattar tidsbristen som det största hindret till 
informationssökningen. Tidsbristen och att de knappast använder kognitiva auktoriteter 
i sin informationssökning är särskilt tydlig hos fritidspolitikerna. Det är naturligt 
eftersom deras tid för informationssökning samtidigt konkurrerar med tiden för arbete, 
familj och fritidssysselsättning. De har heller inte samma möjligheter att bygga upp 
nätverk kring regionens tjänstemän och partikollegor, kognitiva auktoriteter, som 
deltids- och heltidspolitiker. De kvinnor som är heltidspolitiker söker dock något mer 
information genom tjänstemän och politiska sekreterare. Detta är den enda 
könsskillnaden jag finner utifrån informanternas intervjusvar, men å andra sidan är inte 
mitt syfte att studera variationen mellan män och kvinnors informationssökning. Kön är 
enbart ett kriterium för att välja ut informanter. 
 
Politikens komplexitet gör ändå att det är svårt att vara insatt i alla sakområden. Enligt 
de äldsta informanterna, en deltidspolitiker och en heltidspolitiker, är kunskap och 
upplysning viktigt i det politiska arbetet eftersom det kan vara ett sätt att vidga debatten. 
Heltidspolitikern uppfattar biblioteket som en ”kulturens allemansrätt”, vilket kan 
härröras till att det är en plats för bildning och informationssökning. Ytterligare en 
fritidspolitiker använder biblioteket för att söka information, i bland annat uppslagsverk 
och statliga utredningar. Det gemensamma för dessa två politiker är dels att de inte var 
uppvuxna med uppslagsböcker och dels saknades en traditionell akademisk utbildning. 
Biblioteket var för dessa två politiker en naturlig källa till informationssökning, och 
genom att flitigt använda det, utvecklas strategierna hur man använder biblioteket. Det 
finns ett tydligt samband mellan att söka formell fackinformation och att ha goda rutiner 
för att använda biblioteket, vilket innebär att det finns starka kopplingar mellan 
uppgiftsinriktad informationssökning och biblioteksvanor (Sundin 2003, s.179). I min 
studie finns det alltså inget samband mellan högskoleutbildning och biblioteksvanor, 
utan kopplingen finns mellan de som saknar en flerårig högskoleutbildning och hög 
nyttjandegrad av biblioteket (jfr Savolainen 1995, Marcella & Baxter 2000). Biblioteket 
kan vara en resurs när politikerna ska fördjupa sig i sina ansvarsområden. Det innebär 
att de inte behöver vara insatta i samtliga ämnesområden.  Det underlättar 
informationssökningen, men det kräver också en tillit till partikollegor och tjänstemän; 
kognitiva auktoriteter. Den tilltron ser olika ut för informanterna. Likväl som de 
använder sig av kognitiva auktoriteter för sin informationssökning kan även motsatsen 
uppfattas. Det är framförallt en deltidspolitiker, förhållandevis ny och ung, som tydligt 
uttrycker att tillförlitligheten i informationen är beroende av vem, politiker eller 
tjänsteman, som lämnar den. Information från källor som inte anses tillförlitliga blir 
oanvändbara, om man inte har förmåga att granska källan och ta ställning utifrån det. I 
denna studie har vikten av källkritik förts fram i olika situationer. Några poängterar 
ändå att det ibland kan finnas ett behov av att använda sig av mindre tillförlitliga källor, 
endast skriftliga källor nämns i det sammanhanget. Då får informationen användas 
utifrån de premisserna. Dagstidningar är ett exempel på hur politikerna håller sig ajour 
med nyheter och samhällsfrågor som diskuteras bland allmänheten, och de får 
kännedom om vad medborgarna läser. Dock är det källor som många är kritiska till. 
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Politikerna har bättre förmåga att hantera en icke tillförlitlig skriftlig källa, än en 
muntlig källa som inte är trovärdig. Den skriftliga källan kan användas med reservation 
för att all information inte är helt trovärdig, medan den muntliga källan avfärdas och 
betraktas som oanvändbar. Trovärdighet är viktigt inom politiken, och framförallt 
skapar man relationer och nätverk utifrån trovärdighet och förtroende. Det innebär att de 
muntliga källorna i det avseendet behöver ha ”högre” tillförlitlighet än de skriftliga. 
Flera av dem nämner betydelsen av att kontakter skapas och byggs utifrån förtroende, 
trovärdighet och förnuft.  
 
Det är ett fåtal politiker som lyfter fram ideologin som en värdefull informationskälla, 
vilket är märkligt eftersom de sitter på ett partipolitiskt mandat. Det är två 
deltidspolitiker och till viss del en heltidspolitiker som under intervjun relaterar 
informationssökningen till de ideologiska frågorna. Ideologin kan fungera som en 
trygghet i det politiska arbetet och därför underlätta informationssökningen i politiska 
frågor. Det är möjligt att de andra känner sig trygga ideologiskt, att de inte behöver söka 
information om det, eller att de uppfattar det som självklart att hålla sig ajour med 
ideologiskt material och därför inte nämner det. För en informant uppfattas 
partiprogrammet som en källa att hämta information ifrån, men det får absolut inte vara 
den enda. Enligt regionpolitikerna är det viktigt i deras informationssökningsprocess att 
lyssna till många olika bedömningar. 
 

6.1.2 Att få en helhetsbild genom olika perspektiv 

 
Inom denna kategori finns uppfattningar kring aspekterna informationsmättnad, 
tillförlitlighet, tillgänglighet eller hinder samt erfarenhetens betydelse. Det innebär 
uppfattningar som belyser betydelsen av att skapa nätverk och att söka information från 
flera olika källor för att få både fakta, jämförelser och andra människors åsikter, vilket 
gör att det känner sig mer trygga i beslutsprocessen. 
 
Tjänstemännens underlag anses inte tillräckliga för att fatta politiska beslut. De behöver 
kompletteras med ytterligare fakta, geografiska eller historiska jämförelser och/eller 
åsikter från medborgare, organisationer eller företag. Det är framförallt Fredrik och 
Gustav som använder sig av historiska jämförelser för att få ytterligare en dimension 
och därigenom vidga sina perspektiv. Den som tydligast nämner vikten av att få olika 
infallsvinklar är Gustav som arbetat längst som politiker av informanterna. Anna och 
Helen, som också har lång politisk erfarenhet, framhåller kontakten med medborgare 
och organisationer, för att få olika perspektiv inför besluten. Det stämmer inte med den 
gängse uppfattningen att politiker (vilken även finns hos Erika) som varit aktiva länge, 
tappar förankringen med verkligheten. Utifrån min studie verkar erfarenheten och 
positionen vara en förutsättning för att skapa ett stort och värdefullt kontaktnät, men 
framförallt verkar det vara beroende av förhållningssättet till information. Anna, Gustav 
och Helen understryker verkligen hur de trivs med att träffa medborgare och 
representanter från organisationer och företag. Det finns inget i min studie som visar att 
politiker inte söker information från ”verkligheten”, utan de är snarare noga med att få 
så många perspektiv som möjligt. De är angeläget att få både fördelar och nackdelar till 
ett eventuellt regionbildande mellan VGR och Värmland. De använder sig av både 
formella och informella, liksom muntliga och skriftliga informationskällor för att få en 
bättre inblick i frågan. När det gäller jämförelser och faktainhämtningar är det i första 
hand formella och skriftliga källor, medan åsikter från medborgare och organisationer 
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främst är informella. De kan vara både muntliga; face-to face, och  skriftliga; facebook. 
Det är de yngre kvinnorna som nyttjar facebook och bloggar som en informationskälla. 
Det verkar alltså finnas ett samband mellan ålder, kön och användandet av sociala 
medier. På vilket sätt påverkar detta ”Duktiga Annika syndromet ” - att man ska vara 
tillgänglig ”överallt”? Det finns en skillnad i, hur de söker information via de sociala 
medierna, där Boel är den som verkligen använder facebook för att känna av 
medborgares och organisationers åsikter. Hon är också den ende som inväntar att en  
facebookgrupp kring det eventuella regionbildandet av VGR- Värmland startas för att få 
tillgång till både VGR- och Värmlandsperspektiven.   
 
Några använder sig av både en skriftlig och muntlig källa för att undersöka 
sanningshalten i det skriftliga, men motsatsen kan också användas. Det innebär att en 
rapport kan verifiera en muntlig källa. Det som dock skiljer sig i VGR-Värmlandsfrågan 
är att de flesta regionpolitikerna i nuläget är inriktade på att söka olika slags fakta, 
statistik och jämförande undersökningar. Det är endast två informanter, heltidspolitiker 
och fritidspolitiker, som i det här läget betonar att de också söker information från både 
civilsamhället, näringslivet och enskilda medborgare. Flera av dem framhåller att det är 
viktigt att framöve lyssna till organisationers, invånares och näringslivets åsikter, men 
arbetet med den här politiska frågan har ”nyligen”initierats. Den är av övergripande 
karaktär och ska behandlas och diskuteras i olika forum och det arbetet löper över flera 
år. Vid tidpunkten för intervjuerna, sommar-höst 2009, hade politikerna endast fått ett 
faktaunderlag från tjänstemännen, som de diskuterat i partigrupperna. De inväntar den 
första rapporten från styrgruppen. Ytterligare underlag är planerade att ges under 
senhösten 2009, det vill säga efter att de flesta av mina intervjuer gjordes.  Det kan vara 
en orsak till att flera av informanterna vid intervjutillfället främst var inriktade på att 
söka faktainformation. Politikerna söker generellt fakta först för att sedan få fler 
infallsvinklar från medborgare, medlemmar, föreningar och företag. En politisk fråga av 
den här digniteten kräver att de har ett faktaunderlag att utgå ifrån när de samtalar med 
berörda parter. Den politiska erfarenheten kan här underlätta att faktasökningen och 
informationssökningen genom andra människors åsikter, kan ske parallellt. Boel, som 
fritidspolitiker, är trots sin ålder och begränsad regional erfarenhet, en flitig 
informationssökare, samtidigt som hon är mån om att få olika perspektiv. Samtliga 
informanter upplever att det kan vara svårt att avgöra när man uppnår 
informationsmättnad och fått tillräckligt många olika perspektiv. 
 
Som aktiv politiker är det nödvändigt att ha referenspersoner i sin omgivning. Dels ska 
de vara förtroendeingivande, och dels ska de vara uppriktiga när politikerna bollar 
politiska tankar och beslut. Det är enbart de två äldsta informanterna, heltids- och 
deltidspolitiker, som har så kallade referenspersoner. Återigen visar studien att 
politikerna anser det viktigt att förankra ställningstaganden i verkligheten. Det är två av 
dem som har lång politisk erfarenhet. Troligtvis är det mer angeläget att ha 
referenspersoner om man är heltidspolitiker eftersom de saknar en civil arbetsplats, där 
mycket av responsen kan ske för deltids- och fritidspolitiker. 
 
Studien visar att regionpolitikerna är grundliga i sin informationssökning genom att de 
söker och jämför information från flera olika källor. Det kan relateras till 
Höglund/Perssons modell (1980, s.8, se Kap. 2.2  i denna uppsats) om 
informationssökningsprocessen. Politikerna har ett behov av att söka information om 
ämnesområdet VGR-Värmland, och utifrån det formuleras en sökfråga. Det sökta 
materialet sorteras och granskas utifrån tillförlitligheten i både informationen och 
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källorna. Eftersom politiker vill ha ett helhetsperspektiv på den aktuella frågan, krävs 
information från flera håll. Nya informationsbehov uppstår och nya frågeställningar 
formuleras i sökprocessen, och cykeln går vidare. Det som sätter stopp för fortsatt 
sökning är olika former av informationsmättnad eller hinder som presenteras i studien. 
 
Modellen (ibid) är 30 år, och då söktes information främst från tryckta källor, rapporter 
och böcker. Informationssökningen har delvis blivit mer effektiv genom de elektroniska 
källorna, vilket innebär att alla steg i modellen inte är helt relevanta. Trots det, är den 
fortfarande användbar, eftersom den framhåller att informationssökningen är en cyklisk 
process där värdering av resultatet är ett grundläggande moment. 
 

6.1.3 Att sortera och värdera 

 
Inom denna kategori ryms uppfattningar kring aspekterna informationsmättnad, 
tillförlitlighet, tillgänglighet eller hinder, erfarenhetens betydelse och biblioteks- och 
informationsservice. Det inkluderar uppfattningar som betonar betydelsen av källkritik 
och tillförlitlighet till olika informationskällor, samt begreppet information overload. 
 
Det är viktigast att lära sig sortera och granska information från Internet, men det anses 
svårt i och med information overload, och förekomsten av icke tillförlitliga källor. Det 
är främst de nätbaserade källorna som diskuteras utifrån att källkritiken är betydelsefull. 
Den användes också för att uppnå informationsmättnad. Det går att finna variationer i 
hur man sorterar och bedömer information från Internet. Det finns ett samband mellan 
omfattningen av Internetanvändandet, och hur de hanterar källkritiken och 
informationsmängden. Calle, deltidspolitiker använder källkritiken som en 
försiktighetsåtgärd eftersom han inte känner sig ”bekväm med mediet”. Erika och 
Fredrik tillhör generationen -40 som använder Internet naturligt för sin 
informationssökning. Därmed är de också mer medvetna och vaksamma, på både 
fördelarna och nackdelarna med Internet som informationskälla. Det innebär att de får 
en insikt om både tillförlitliga och mindre tillförlitliga sidor på nätet, och den kunskapen 
kan underlätta deras fortsatta informationssökning. Ibland är det dock svårt att avgöra 
om det är själva informationen eller informationskällan som de uppfattar som icke-
tillförlitlig respektive tillförlitlig. Det finns ett tydligt samband mellan tillförlitlighet i 
informationen om källan är trovärdig, och tvärtom naturligtvis. Vid enstaka tillfällen 
kan en trovärdig källa förmedla information som uppfattas som opålitlig eller faktiskt 
osann, utan att källan ratas och klassificeras som icke trovärdig. Det är nog svårare att 
söka och använda sig av tillförlitlig information där källan inte uppfattas som trovärdig. 
  
Regionens handlingar med bilagda rapporter och utvärderingar kan ibland ha karaktären 
av information overload. I det sammanhanget har heltidspolitikerna och till viss del 
även deltidspolitikerna, ett försprång genom att de får informationen vid flera tillfällen, 
där den är analyserad och muntligt redovisad av tjänstemän. De saknar informationen 
att en biblioteks-och informationsvetare kan underlätta deras svårigheter med bland 
annat information overload. De är förhållandevis omedvetna om vilka tjänster som 
biblioteken erbjuder Flera av informanterna menar dock att informationstjänster som 
anpassas efter politikernas villkor kan underlätta deras informationssökning. Det är en 
deltidspolitiker som har insikt i att biblioteken har mer tillgång till databaser och 
tidningsprenumerationer än vad en enskild politiker eller regionkansliet har. Här har 
biblioteken och/eller en person med informationsvetenskaplig kompetens en möjlighet 
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att hjälpa politiker att både sortera och granska informationen i syfte att minska 
information overload. Det måste dock ske i samarbete med politikerna, så att 
informationstjänsterna anpassas utifrån politikernas behov och villkor, att politikerna 
känner att de har nytta av den servicen.   
 
Undersökningen visar att problemet med information overload framförallt berör de 
skriftliga och formella källorna, vilket kan vara naturligt. De skriftliga och formella 
källorna producerar information kontinuerligt. Vid de muntliga och mer informella 
kontakterna blir det inget informationsutbyte förrän båda parter är aktiva, vilket 
påverkar informationsmängden. I vissa avseende kan det säkert vara mer påfrestande, 
att ha arga och irriterade medborgare som ständigt ringer i enskilda frågor. Information 
overload i samband med de muntliga källorna nämns knappt alls. Det är enbart Fredrik 
som nämner att det i vissa situationer kan uppfattas ”tjötigt”, men i huvudsak uppskattar 
han de muntliga kontakterna. Att värdera de muntliga informella informationskällorna; 
organisationer, medborgare, uppfattas inte som en svårighet av Gustav. Han 
understryker att det är åsikter, och det ska relateras till övrig information. Politikerna är 
intresserade av andras tankar och åsikter. Sedan är det politikernas uppgift att hantera 
och värdera dessa. De övriga informanterna kommenterar inte bedömning av muntliga 
källor. Det finns det skilda uppfattningar om hur informationen från bloggar och 
facebookgrupper värderas. Boel, Erika och Helen använder detta för att de är 
intresserade av människors åsikter. Fredrik menar att bloggar är oanvändbara för att 
söka information. I detta sammanhang uppfattas information och fakta som synonymt 
för honom. 
  
En fritidspolitiker och en heltidspolitiker, menar att de även måste vara källkritiska till 
vetenskapligt material eftersom den innehåller både ”objektiv” fakta och subjektiv 
information utifrån forskarens perspektiv. Det är Fredrik, gymnasieutbildad, som är 
mest kritisk. Kan hans kritiska förhållningssätt till vetenskapligt material ha ett samband 
med att han är icke-akademiker, och därför har förmåga att se det mer med ”öppna 
ögon”.  Vetenskaplig forskning ska granskas utifrån kunskapen att det är tolkad 
information. Varför är det inte fler som kommenterar att forskning är en källa att 
granska? Det är ändå flera som använder sig av vetenskapligt material i sitt politiska 
uppdrag för att stärka sina politiska ståndpunkter. 
 
Genom erfarenheten har samtliga informanter blivit bättre på att sortera och värdera 
information. Det politiska uppdragets karaktär påverkar hur de sorterar information, 
vilket även inbegriper vad de inte behöver söka.  
 

6.2  Skillnader och likheter mellan de olika politikerkategorierna  
 
Att analysera en fenomenografisk studie är en växelverkan mellan att se mönster och att 
se de enskilda utsagorna (Alexandersson 1994b, s.126), vilket blir särskilt tydligt när 
analysen av skillnader och likheter mellan politikerkategorier görs. Studien visar en 
variation i regionpolitikers uppfattningar kring fenomenet informationssökning, men det 
utkristalliseras även likheter. Jag väljer att först presentera likheterna, där samtliga 
regionpolitiker, oavsett politikerkategori har samma uppfattning: 
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Uppfattningar:    Aspekter 
Att få olika perspektiv   Informationsmättnad 
Att få olika perspektiv   Tillförlitlighet 
Majoritetens informationsövertag     Tillgänglighet eller hinder 
Att skapa nätverk           Erfarenhetens betydelse 
  
Det finns några generella skillnader mellan politikerkategorierna, men den största 
variationen är mellan individer och även inom individer. 
 
Fritidspolitiker  
Fritidspolitiker har inte samma tillgång till tjänstemännens information. Trots det har 
inte Boel och Fredrik svårigheter att söka den önskade informationen. De verkar ha den 
största lusten och engagemanget att söka, vilket kan vara kopplat till att RF-uppdraget 
är förhållandevis nytt för dem. 
 
Deltidspolitiker 
Det som skiljer deltidspolitikerna från fritidspolitikerna är användandet av kognitiva 
auktoriteter, (personer)som tillförlitliga informationskällor. Att känna trygghet kan ses 
som en nödvändighet när det politiska uppdraget tar mycket i tid i anspråk. 
Deltidspolitikerna använder sig generellt mera av partiorganisationen för både 
informationssökning och förankring än både fritidspolitiker och heltidspolitiker.  
 
Heltidspolitiker 
Även heltidspolitiker använder sig mycket av kognitiva auktoriteter, vilket kan bero på 
att heltidspolitiker arbetar tätare tillsammans med regionens tjänstemän än de andra 
politikerkategorierna. Tillförlitligheten och tryggheten i informationen är en 
förutsättning för att komma till politisk handlingskraft, och där har de kognitiva 
auktoriteterna troligtvis en avgörande betydelse. Informationsövertaget var tydligt hos 
heltidspolitikerna och framförallt om de sitter i majoritet. 

 

6.3 Reflektion över teori- och metodvalet  
 
Det visade sig att det fanns begränsat med vetenskaplig forskning kring politikers 
informationssökning. Det fanns inga svenska vetenskapliga undersökningar – endast 
magisteruppsatser. Det fanns några få europeiska, amerikanska och asiatiska studier 
som jag använde mig av, men det blev inte helt rättvisande mot studien eftersom de 
politiska villkoren är starkt kopplade till de nationella förutsättningarna och därför inte 
helt jämförbara. Den vetenskapliga forskningen om politikers informationssökning 
behandlade främst ämnen som informationskällor, informationsbehov, 
informationsmättnad, tidsbrist, samt biblioteks- och informationsservice. Värdet av att 
selektera och granska information nämndes föga. Forskning om erfarenhetens betydelse 
saknades helt. Det fanns ett behov av att studera hur svenska politiker söker 
information. Regionpolitikerna visade ett genuint intresse, även om de inte hade 
reflekterat över sin informationssökning. Sju informanter valdes ut efter särskilda 
kriterier. Politiker är ett ”lättpratat” släkte och det gav ett omfångsrikt intervjumaterial 
som analyserades. Det var viktigt att ha en balans mellan antalet informanter och ett 
hanterbart intervjumaterial. Det blev ändå en ansenlig mängd transkriberade sidor, och 
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möjligtvis hade det varit bra att styra upp intervjuerna mera, men då kan det 
underförstådda ha gått förlorat. 
 
För att avgränsa mitt material valde jag att fokusera på regionpolitikers 
informationssökning i samband med det eventuella regionbildandet mellan VGR-
Värmland. Det var nödvändigt att avgränsa informationssökningen till en enskild 
politisk fråga, dels för att Västra Götalandsregionen är en komplex organisation och 
dels för att informanterna skulle diskutera utifrån liknande förutsättningar. För att få en 
helhet på politikernas informationssökning ingick även några övergripande frågor i 
intervjuguiden. Det tydliggjordes under intervjun vilka frågor som var specifika VGR-
Värmlandfrågor, och vilka som var övergripande. Trots det har det varit svårt att vid 
resultatet och analysen avgöra vad om var specifikt VGR-Värmland respektive 
övergripande. I vissa fall har informanterna tydliggjort att svaret rör just VGR-
Värmlandfrågan, eller att det skiljde sig från hur de generellt söker information. I de 
fallen är det redovisat i resultatet och analysen. Intervjuerna visade dock att politikernas 
informationssökning i stort sett var likartad oavsett politisk fråga. VGR-
Värmlandfrågan fungerade som en avgränsning under intervjun, och min avsikt har varit 
att det ska ha fungerat som en röd tråd genom uppsatsen. 
 
Den röda tråden har också varit att studera likheter och skillnader mellan 
politikerkategorierna, heltids- deltids- och fritidspolitiker. Vid sammanställningen och 
tolkningen av informanternas svar utkristalliserades både likheter och skillnader i 
politikers uppfattningar av fenomenet informationssökning. Det fanns likheter som 
fanns i samtliga politikerkategorier, men det fanns också vissa skillnader mellan 
heltid/deltidspolitiker och fritidspolitiker. Den största variationen var dock inte mellan 
kategorierna utan mellan och inom individer. Trots det visade ändå studien att det finns 
både likheter och skillnader, i uppfattningar av fenomenet informationssökning, mellan 
att vara heltids- deltids- eller fritidspolitiker. 
 
Intervjuarens roll är viktig att diskutera och framförallt om hon, som i det här fallet, 
själv är politiker. Genom det kommunpolitiska uppdraget har jag en insikt i, och 
erfarenhet av, det politiska arbetet, vilket medförde att jag hade lätt att känna igen 
regionpolitikernas situation. Det är viktigt som intervjuare att visa genuin nyfikenhet, ha 
intresse för informantens svar, samt kunskap om den kontext politikerna verkar i, för att 
inte upplevas som en ”kontrollerande expert utifrån” (Alexandersson 1994b, s 124-125). 
Samtidigt kan undersökningens trovärdighet påverkas negativt om igenkänningsrollen 
blir ”alltför” stor och utifrånperspektivet minimeras. Mitt engagemang har hjälpt mig att 
vara nyfiken och uppmärksam på den intervjuades svar, både som politiker och 
forskare, som en icke-politiker kanske hade missat. Den politiska erfarenheten har 
underlättat förståelsen av deras tankar och ”fackuttryck”, och framförallt tolkningen av 
det underförstådda (jfr ibid).  
 
Den så kallade prestigeeffekten, att svara så duktigt som möjligt, hos politikerna kan 
påverka undersökningens trovärdighet, vilket diskuterades i Metodkapitlet Det gick inte 
att helt bortse från den, men genom att studera de oreflekterade tankarna, som är typiskt 
för fenomenografin, minimerades de riskerna. I studien var det en informant som 
erkände sin nervositet, och det kan ha varit ett tecken på prestigeeffekt, men jag kunde 
inte tolka svaren som ”särskilt duktiga”, utan de upplevdes som relevanta. Det var två 
politiker som ville ha sitt riktiga namn i informantbeskrivningen. Det kan inrymmas 
inom den prestigeeffekten, att de ville visa att de varit ”duktiga” och medverkat i en 
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vetenskaplig undersökning. Det var troligtvis inte orsaken eftersom deras inställning var 
att offentliga personer ska våga stå för sina åsikter, även i en vetenskaplig studie. Den 
minimala risken eliminerades genom att samtliga informanter hade ett fingerat namn. 
Dessutom hanterades intervjumaterialet konfidentiellt så att politikernas deltagande inte 
påverkade deras politiska arbete. Två av informanterna kände jag sedan tidigare i 
egenskap av politiska kollegor (inte privat umgänge), och det påverkade intervjuerna 
och senare resultatet snarare positivt än på ett negativt sätt. De gjorde flera utsvävningar 
under intervjun som inledningsvis verkade irrelevanta, men under arbetet med analysen 
kunde jag skönja underförstådda tankar, som har varit värdefulla i uppsatsen, som jag 
kanske hade missat om jag strukturerat upp intervjun mera.  Om utsvävningarna 
berodde på att vi kände varandra eller på deras personlighet är svårt att avgöra. 
Möjligtvis hade jag fått ett ännu bättre, och mer värdefullt resultat om de andra hade 
gjort utsvävningar i samma utsträckning. Det kan ändå vara intressant att fundera för 
fortsatta studier om bekantskapen med informanterna gör att man bättre kan skönja de 
underförstådda tankarna. Naturligtvis är det också en risk – svårigheten att vara 
objektiv, om man känner informanterna. 
 
Utifrån mitt syfte upplever jag således att fenomenografin med tillhörande kvalitativa 
djupintervjuer med semistrukturerade frågor har fungerat väl som metodologival. Det 
hade varit möjligt att ha ett sociokulturellt perspektiv, vilket jag tänkte från början, men 
då hade inte variationen i politikernas uppfattningar kunnat redovisas. Fenomenografin 
är unik såtillvida att man studerar variationen både mellan individer och inom individen, 
vilket innebär att en politiker kan ge uttryck för flera uppfattningar inom samma aspekt. 
Det sociokulturella perspektivet hade istället resulterat i ”minsta gemensamma 
nämnaren” för politikers informationssökning – inte variationsbredden som jag var 
intresserad av. Dock har studien tagit hänsyn till de sociala och kulturella kontexter 
politikerna verkar i, eftersom de påverkar hur och vad man söker samt hur information 
värderas. 
 

6.4 Vad kan underlätta regionpolitikernas informationssökning i 
Västra Götaland? 
 
Min studie visade att det finns önskemål från politikerna att Västra Götalandsregionen 
förbättrar sina informationstjänster för dem. Utifrån informanternas svar och min analys 
behöver följande förbättringar göras för att underlätta deras informationssökning och 
därigenom även det politiska arbetet: 
 
- att handlingar. förmedlas elektroniskt istället för i pappersformat, vilket också innebär 
att rapporter, utvärderingar, utredningsunderlag istället kan hänvisas till en länk. 
- att kunna prenumerera på utvalda delar, särskilda sakområden, av nämndernas 
handlingar: frågor som rör handikapp, kollektivtrafik. 
- att göra intranätet mer användarvänligt genom enklare sökmotorer  
- att utveckla den externa hemsida till att göra den mer interaktiv 
- att regionens datorer har högre teknisk prestanda 
- att handlingarna kommer i tid, och att inte hastigt byta sammanträdesdagar, vilket 
främst påverkar deltids- och fritidspolitiker som har ett civilt arbete att ta hänsyn till. 
- att förbereda politiska frågor inom och mellan partier, samt medborgare, i olika former 
av diskussionsforum via Internet 
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Det är främst praktiska faktorer som rör informationstekniken som regionpolitikerna 
påpekar kan underlätta deras informationssökning. Jag tror det vore värdefullt att 
genomföra ovanstående punkter i kombination med IT-stöd för de förtroendevalda i 
syfte att underlätta deras informationssökning och i förlängningen även det politiska 
arbetet.  
 
Vidare uppfattades handlingarnas språk ibland alltför ”akademiskt” och svårtillgängligt. 
Det är viktigt för demokratin att alla oavsett bakgrund och utbildning ska få regionens 
handlingar på ett anpassat material, vilket är möjligt om man har ett läshandikapp; 
synskada, dyslexi, men inte om språket uppfattas alltför komplicerat. Det är önskvärt att 
politikernas primära informationskälla formuleras på ett mer lättförståeligt språk.  
 
Studien visar att informationssökningen, framförallt inom de digitala medierna, kan 
förbättras och effektiviseras. Det gäller framförallt förmågan att sortera och värdera 
information eftersom flera politiker upplevde att information overload genom Internet 
var påtagligt och uppfattades av flera som ett hinder i sökningen. Här kan en biblioteks- 
och informationsvetenskaplig resurs fungera både som stöd och avlastning. Utifrån detta 
drar jag slutsatsen att den biblioteks- och informationsvetenskapliga kompetensen bör 
finnas kvar inom Västra Götalandsregionen. Tack vare informationstekniken och att 
mycket information söks elektroniskt är det därför inte nödvändigt att det fysiska 
förvaltningsbiblioteket finns kvar. Västra Götalandsregionen bör marknadsföra den 
informationstjänsten bättre exempelvis genom ett bättre fungerande och mer 
användarvänligt intranät. Det är särskilt viktigt för nya ledamöter eftersom de dels är 
nya i den regionala och komplexa organisationen, och dels för att politiker verkar i en 
informationsrik miljö. Då är varje informationsresurs som underlättar av godo. 
Framgent kan det också påverka och förbättra demokratin.  
 

6.5 Slutsatser inklusive studiens kunskapsintresse 
 
Politikernas sätt att uppfatta informationssökning har redovisats i tre skilda 
beskrivningskategorier, vilket även inkluderar hur de använder och värderar information 
och informationskällor. Den övergripande kategorin ”Att vara väl förberedd och 
uppdaterad” visar att samtliga politiker är noga med att vara pålästa och att hålla sig 
ajour, oavsett det gäller nyheter från media eller rapporter från aktuell forskning. Det 
gick inte att se att politikerna har en särskild strategi i VGR-Värmlandfrågan, eller att de 
väljer specifika informationskällor för detta. Undantaget är den så kallade styrgruppen, 
som fungerar som en primär källa för de flesta politikerna i VGR-Värmlandfrågan.  Det 
går ändå att fastställa en viss könsskillnad i sökstrategi, då samtliga kvinnor och Fredrik 
(yngst av de manliga politikerna) mestadels söker sin information själva,  ”Duktiga 
Annika syndromet”. Dessa fem informanter söker främst sin information genom (utöver 
regionens handlingar) Internet, medan de äldsta manliga politikerna främst använder sig 
av regionens tjänstemän. Valet av informationskälla är alltså delvis kön- och 
generationsberoende. Partiorganisationen är inte en primär informationskälla när det 
gäller att söka information. Undantaget är Helen, heltidspolitiker, som betonar att 
partiorganisationens styrka är det politiska. Två deltidspolitiker och en fritidspolitiker 
använder partiorganisationen till förankring av information och beslut. Vidare är det 
endast två deltidspolitiker och delvis en heltidspolitiker som relaterar sin 
informationssökning till de ideologiska frågorna, vilket kan bero på att de andra känner 
sig trygga i sin ideologi, och därför inte behöver söka information om det. Det kan 
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också bero på att de uppfattar det som en självklarhet att koppla sin 
informationssökning till de ideologiska frågorna, och därför nämns det inte. 
Biblioteket som informationskälla nyttjas kontinuerligt av endast två regionpolitiker, en 
heltidspolitiker med lång erfarenhet och en fritidspolitiker som är ny i RF. De uppfattar 
biblioteket som en naturlig plats för informationssökning. Det finns ett samband mellan 
de som saknar flerårig högskoleutbildning och hög nyttjandegrad av biblioteket, vilket 
stämmer med Marcella & Baxters undersökning (2000), men motsäger Savolainens 
studie (1995). Dock känner inte politikerna till, undantaget en deltidspolitiker, 
variationen av informationstjänster som biblioteket kan erbjuda. Ändamålsenliga 
informationstjänster som är anpassade för politiker kan påverka deras 
informationssökning i positiv riktning. Framförallt kan det vara tidsbesparande, 
eftersom flera uppfattade tiden som ett stort hinder i informationsökningen. På sikt kan 
det även gynna demokratin eftersom politikerna då har ännu större möjligheter att ha 
kontakt med sina nätverk.  
 
Den andra kategorin ”Att få en helhetsbild genom olika perspektiv” blir tydlig då 
samtliga politiker betonar vikten av att få olika synpunkter, helst både fördelar och 
nackdelar med en eventuell regionbildning mellan VGR-Värmland.  Det visar sig att 
politikerna är grundliga i sin informationssökning genom att söka och jämföra 
information från flera olika källor. Flera av dem söker information genom en muntlig 
källa för att verifiera en skriftlig källa, men även motsatsen kan förekomma.  Det finns 
alltså inget i min studie som visar att politiker ”saknar verklighetsförankring”, som är en 
gängse uppfattning. De är noga med att få synpunkter från företag, organisationer, 
medlemmar och medborgare. Där fungerar de sociala medierna som ytterligare en källa 
att söka information ifrån. Det blir också ett sätt att hålla kontakt med väljare. Detta 
nyttjas främst hos de yngre kvinnorna. Det är en manlig fritidspolitiker som uttrycker 
sitt motstånd mot bloggar och facebook. Han anser att de inte är tillförlitliga källor och 
därför använder han dem inte. 
 
I den tredje kategorin ”Att sortera och värdera” visar det sig att information från Internet 
är det som granskas mest. Information därifrån anses viktigast att lära sig att sortera och 
värdera på grund av information overload och förekomsten av icke-tillförlitliga källor. 
Det går att se ett samband mellan omfattningen av Internetanvändandet och förmågan 
att både hantera informationsmängden och värdera densamma. Vana Internetanvändare 
är mer medvetna om Internets fördelar och nackdelar, och de hittar strategier hur de ska 
hantera både källkritik och information overload. Även här går det att se en 
generationsskillnad, och delvis även en könsskillnad. Det blir tydligt att det främst är de 
skriftliga formella källorna som berörs i samband med information overload och 
källkritik, vilket kan vara naturligt. De skriftliga och formella källorna producerar 
information kontinuerligt. Vid de muntliga källorna och mer informella kontakterna blir 
det inget informationsutbyte förrän båda parter är aktiva, vilket påverkar 
informationsmängden. Värderingen av de muntliga källorna diskuteras knappast. En 
deltidspolitiker uttrycker att informationens tillförlitlighet kan vara beroende av vilken 
person, politiker eller tjänsteman, som lämnar informationen. En icke-tillförlitlig 
information betraktas som oanvändbar och ratas direkt, till skillnad från en skriftltig 
icke- tillförlitlig källa som hanteras utifrån de premisserna. Det är dock osäkert om det 
är informationen eller källan som främst värderas som tillförlitlig respektive icke-
tillförlitlig. Jag uppfattar det som om politikerna har utvecklat bättre strategier för att 
hantera skriftliga icke-tillförlitliga källor än muntliga. Det kan delvis bero på att 
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trovärdighet är viktigt inom politiken, och att man skapar relationer utifrån förtroende. I 
det avseendet behöver de muntliga källorna ha ”högre tillförlitlighet” än de skriftliga.  
Flera av politikerna, deltids- och heltidspolitiker, har behov av att använda sig av 
muntliga tillförlitliga informationskällor, kognitiva auktoriteter. De kan medverka till att 
politikerna kommer till politisk handlingskraft. Samtliga politiker använder sig 
dessutom av textkällor som kan betraktas som kognitiva auktoriteter. 
 
 
Slutligen var uppgiften också att studera likheter och skillnader mellan de olika 
politikerkategoriernas informationssökning. Likheterna berör betydelsen av att få olika 
perspektiv både när det gäller tillförlitlighet och informationsmättnad. Även förmågan 
och vikten av att skapa nätverk för sin informationssökning ska uppfattas som en likhet. 
Skillnader i uppfattningar var mer beroende av vilken kontext politikerna arbetar i än 
vilken kategori de tillhör. Forskningen har ändå visat på vissa skillnader. Heltids- och 
deltidspolitiker använder sig mera av kognitiva auktoriteter, medan fritidspolitiker söker 
mer information själva. Informationsövertaget är särskilt tydligt hos heltidspolitikerna 
och framförallt om de sitter i majoritet. 
 
De här slutsatserna är gjorda utifrån de sju informanter jag intervjuat, och kan därför 
inte betraktas som något generellt mönster för politiker. Dock kan beskrivningen 
tillämpas på den här gruppen regionpolitiker Uppsatsen har redovisat en variation av 
hur regionpolitiker uppfattar sin informationssökning. Det omfångsrika 
intervjumaterialet ger dock en fingervisning av hur politiker söker och värderar 
information, samt vilken informationsservice de önskar. Marton och Booth (2000) 
menar att en fenomenografisk studie delvis kan vara generaliserbar, om gruppen 
representerar en variation av individer inom en bredare en population (s.162). Urvalet 
av politiker är gjorda utifrån en variation i ålder, kön, politikerkategori, erfarenhet och 
partitillhörighet, i RF. Men för att uppsatsens resultat skulle vara generaliserbar enligt 
fenomenografin borde en större grupp politiker ha intervjuats, och flera 
regioner/landsting skulle ha deltagit i studien.  Huruvida en oberoende forskare skulle 
komma fram till liknande aspekter och beskrivningskategorier är svårt att veta, men väl 
värt att pröva.  
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ämnesområdet politikers informationssökning är tämligen outforskat. Det skapar 
möjligheter för nya infallsvinklar både vad det gäller ämnesinnehåll och teoretiska 
utgångspunkter. En utveckling av ämnet skulle med fördel studeras tvärvetenskapligt 
mellan den biblioteks- och informationsvetenskapliga, och statsvetenskapliga 
disciplinen. Den här studien har visat att det har relevans inom båda disciplinerna. Ett 
samarbete mellan Högskolan i Borås och SOM-institutet, (en del av 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, som forskar och följer utvecklingen 
kring Västra Götalandsregionen,) skulle kunna vidga perspektivet om politikers 
informationssökning. Då kan en bättre helhetsbild av politikers informationssökning 
studeras. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie men med de värmländska 
politikerna, för att studera jämförelser i uppfattningar. Variationsbredden i uppfattningar 
kan ge bättre underlag för att kunna utreda informationstjänster som kan förbättra det 
politiska arbetet. På vilket sätt påverkar det att regionerna är olika stora, och att VGR 
uppfattas som ”storebror”? 
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I och med regionaliseringen som sker både i Sverige och i Europa skulle det vara 
intressant att göra en jämförande studie med ett sociokulturellt perspektiv mellan VGR 
och en region i Europa. Vilka mönster går att finna i svenska respektive europeiska 
politikers informationssökning?  
 
En ”praktisk forskning” tillsammans med VGR där en politikerportal kan utarbetas med 
sökmotorer, länkar etc. anpassat efter politikernas informationsbehov.  
På vilket sätt kan förbättrade och anpassade informationstjänster påverka 
beslutsprocessen? 
 
 Att studera ”Duktiga Annika syndromet”, det vill säga de som söker den mesta 
informationen själv kontra de som mestadels använder sig av politiska sekreterare och 
tjänstemän för sin informationssökning. Hur påverkar det beslutsprocessen? (jfr 
Nalumaga  2009). 
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7. Sammanfattning   

 
Den politiska processen kräver mycket informationssökning, dels för att kunna fatta 
beslut och dels för att driva politiska visioner. Trots detta är ämnesområdet politikers 
informationssökning tämligen outforskat, framförallt i Sverige. Några få internationella 
studier har genomförts. Den informationen i kombination med att jag själv är aktiv 
politiker, var anledningen till att jag valde ämnet politikers informationssökning för min 
magisteruppsats. Jag valde att avgränsa mig till att enbart studera regionpolitiker i 
Västra Götaland. Dessutom valde jag att fokusera på en övergripande politisk fråga – 
det eventuella regionbildandet mellan Västra Götaland och Värmland. Uppsatsen har 
också gett en bakgrund till bildandet av Västra Götalandsregionen. Dessutom har den 
politiska process som förgått det politiska beslutet att utreda ett eventuellt samgående 
mellan Västra Götaland och Värmland redovisats, dock enbart gjort ur ett VGR-
perspektiv. Utifrån detta blev uppsatsens syfte: 
 

Att studera fenomenet fritids-, deltids-, och heltidspolitikers informationssökning i 
samband med det eventuella regionbildandet av Västra Götaland och Värmland.  

 
För att få svar på syftet användes följande frågeställningar: 
 

- Hur uppfattar regionpolitiker sin informationssökning? 
- Hur uppfattar regionpolitikerna olika informationskällor och hur använder och 
värderar de dem ? 
- Vilka likheter och skillnader går att utröna mellan fritids-, deltids-, och 
heltidspolitikers informationssökning? 

 
Informationssökning sågs som en cyklisk process där flera faktorer inverkade: 
informationsbehov, val av källa samt förmågan att värdera informationen. 
Informationskällor kan bland annat delas in i: formella och informella, respektive 
muntliga och skriftliga. För politiker var det viktigt att söka information från flera 
källor. Äldre sjuksköterskor, och även politiker i särskilda sammanhang, föredrog 
informella, muntliga kontakter eftersom de var mer tillgängliga. De skriftliga, formella 
källorna, användes däremot när sökfrågorna var mer strukturerade.  
 
Tiden var en viktig faktor som styrde sökprocessen, så även bedömning av källans 
kvalité. De svenska regeringstjänstemännen bedömde källans tillförlitlighet, utifrån dess 
ursprung och aktualitet, men förmågan att sortera och värdera informationen, var 
bristfällig bland politikerna. Kunskapen att identifiera den mest relevanta informationen 
och värdera den, var en viktig faktor i sökprocessen även för gymnasielever.  
 
Parlamentsledamöterna använde främst biblioteket för att söka fakta i böcker eller 
pressklipp. Generellt var de omedvetna vilken service biblioteken kan erbjuda för att 
underlätta deras informationssökning. Det kunde bero på att biblioteks- och 
informationstjänsterna var dåligt utbyggda och marknadsförda för målgruppen. 
Folkbiblioteken ansågs vara en bra informationskälla för att söka samhällsinformation. 
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Litteraturstudien gav underlag till de aspekter av fenomenet informationssökning som 
framträdde i intervjumaterialet. Aspekterna som identifierades som politikers olika sätt 
att söka information var:  

- Informationsmättnad 
- Tillförlitlighet 
- Tillgänglighet eller hinder 
- Erfarenhetens betydelse 
- Biblioteks- och informationsservice 

 
Utifrån att jag var intresserad av variationen i politikers uppfattningar valde jag en 
fenomenografisk ansats, där intervjuerna utgjorde den empiriska undersökningen. 
 
Sju djupintervjuer genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant för att kunna analyseras och uppfatta likheter och skillnader i 
informanternas svar. Det blev ett rikligt intervjumaterial som tolkades och 
sammanfördes i fem aspekter av fenomenet informationssökning.Varje aspekt 
redovisades sedan på vilka på sätt den kunde uppfattas. Variationen i uppfattningar 
fanns både mellan politikerna och inom den enskilde individen. I analysen studerade jag 
hur aspekterna är kopplade till varandra, och sedan sammanfördes de till en 
övergripande nivå, beskrivningskategorier, som är studiens huvudsakliga resultat. 
Fenomenet regionpolitikers informationssökning kan uppfattas som 

- Att vara väl förberedd och uppdaterad 
- Att få ett helhetsperspektiv och få olika perspektiv  
- Att sortera och värdera  

 
Att vara väl förberedd och uppdaterad 
Betydelsen av att vara påläst, välinformerad och uppdaterad inför de politiska beslut 
som skulle fattas var genomgående för samtliga informanter. Det var oftast tiden som 
avgjorde när de hade tillräckligt med information. Det var genomgående att de använde 
sig av flera olika källor inför beslutsprocessen. Generellt användes samma 
informationskällor i VGR-Värmland frågan som i övriga politiska frågor. De mest 
använda källorna var regionens handlingar, offentliga hemsidor och media, även om 
sökstrategin var individuell. Undersökningen visade att kvinnorna och en manlig 
fritidspolitiker sökte den mesta informationen själva. Det skilde sig i vilken omfattning 
man använde sig av kognitiva auktoriteter, både personliga och textkällor. De nyttjades 
som tillförlitliga källor i deras informationssökning. Vanligtvis uppfattade inte 
politikerna någon skillnad i tillförlitlighet mellan muntliga respektive skriftliga källor. 
Dock uppfattade jag det som om politikerna hade bättre förmåga att hantera en icke 
tillförlitlig skriftlig källa än en icke tillförlitlig muntlig källa. Den skriftliga källan 
kunde användas med reservation för att all information inte var helt trovärdig, medan 
den muntliga källan avfärdades och betraktades som oanvändbar. Trovärdighet är 
viktigt inom politiken, och framförallt skapar man relationer och nätverk utifrån 
trovärdighet och förtroende, vilket påverkar att de muntliga källorna i det avseendet 
behöver ha ”högre” tillförlitlighet än de skriftliga..  
 
Att få ett helhetsperspektiv genom olika perspektiv  
Samtliga informanter ansåg det viktigt att lyssna till andras bedömningar i 
informationssökningsprocessen inför beslutsfattandet. Tjänstemännens underlag var 
därför inte tillräckliga för att fatta politiska beslut. De behövde kompletteras med 
ytterligare fakta, geografiska eller historiska jämförelser och/eller åsikter från 
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medborgare, organisationer, företag. Erfarenheten gjorde att de byggde upp olika 
nätverk som var värdefulla i informationssökningsprocessen. Utifrån min studie verkar 
erfarenheten och positionen vara en förutsättning för att skapa ett stort och värdefullt 
kontaktnät, men framförallt verkar det vara beroende av förhållningssättet till 
information. Det finns inget i min studie som visade att politiker inte sökte information 
från ”verkligheten”, utan de var snarare noga med att få så många perspektiv som 
möjligt, helst både fördelar och nackdelar till ett eventuellt regionbildande av VGR-
Värmland. 
 
Att sortera och värdera  
Information som söktes från Internet uppfattades som viktigast att lära sig sortera och 
granska men det ansågs svårt, på grund av information overload, och förekomsten av 
icke tillförlitliga källor. Det var i princip enbart de nätbaserade källorna som 
diskuterades utifrån ett källkritiskt perspektiv. Det gick att dra paralleller i vilken 
omfattning de använde Internet, och hur de hanterade källkritiken och 
informationsmängden. Min undersökning visar att problemet med information overload 
framförallt berör de skriftliga och formella källorna, vilket kan vara naturligt. De 
skriftliga och formella källorna producerar information kontinuerligt och vid de 
muntliga och mer informella kontakterna blir det inget informationsutbyte förrän båda 
parter är aktiva, vilket påverkar informationsmängden. 
 
Genom erfarenheten hade samtliga informanter blivit bättre på att sortera och värdera 
information.  
 
Studien identifierade både likheter och skillnader i regionpolitikers uppfattningar om 
informationssökning. Att få olika perspektiv på informationen var viktigt för samtliga 
politiker. Heltidspolitikerna hade ett informationsövertag, framförallt om de satt i 
majoritet, och både deltids- och heltidspolitiker använde sig av kognitiva auktoriteter, 
(personliga). Samtliga politiker använde textkällor som hade karaktären av kognitiva 
auktoriteter. Skillnaderna i uppfattningar berodde mer på den kontexten politikerna 
verkade i, än vilken politikerkategori de tillhörde. Erfarenheten hade också en betydelse 
i deras informationssökning. 
 
Den så kallade prestigeeffekten gick inte helt att bortse ifrån eftersom det både fanns 
erfarna och nya politiker i studien. Jag fann inget som påverkade resultatet. Min 
erfarenhet som aktiv politiker hade en positiv betydelse för resultatet, då jag hade en 
förförståelse för deras situation. Det kunde vara en orsak till att intervjuerna blev väldigt 
långa och materialet omfångsrikt. Eventuellt hade intervjuerna kunnat styras upp mera, 
men risken är då att värdefull information hade förlorats. 
 
Undersökningen ger förslag hur Västra Götalandsregionen kan underlätta 
informationssökningen för regionpolitikerna som främst är av teknisk och administrativ 
karaktär. Vidare diskuteras även betydelsen av informationstjänster för politiker. 
Därefter presenteras uppsatsens slutsatser där studiens kunskapsanspråk även 
diskuteras. 
 
Studien har visat att ämnesområdet politikers informationssökning är lite undersökt. . 
Det skapar möjligheter för nya infallsvinklar både vad det gäller ämnesinnehåll och 
teoretiska utgångspunkter. En vidare utveckling av ämnet borde ske tvärvetenskapligt 
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eftersom det har relevans inom både biblioteks- och informationvetenskapen och 
statsvetenskapen.  
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              Bilaga 1) 
 
Hej! 
 
Jag skriver till Dig i egenskap av regionfullmäktigeledamot. 
 
Jag heter Carina Andersson och studerar biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås, och ska nu som sista moment skriva en magisteruppsats (30 p.) om 
hur regionpolitiker söker information för att kunna fatta beslut och från vilka källor man 
hämtar information. Din komplexa situation som politiker ställer krav på Dig att vara 
insatt i både politiska frågor och fakta inom diverse verksamhetsområden utan att det är 
din profession. Hur påverkar det ditt sätt att sortera och organisera den sökta 
informationen? Det är jag intresserad av i min undersökning. Politikers 
informationssökning är lite undersökt, så därför vore jag tacksam om Du kunde vara 
delaktig i denna studie.  
 
I denna studie vill jag ha kontakt med både heltids- och fritidspolitiker eftersom mitt 
syfte är att undersöka om det går att se några skillnader och/eller likheter mellan de två 
politikerkategorierna när det gäller Ert sätt att skaffa information. 
 
Undersökningen kommer att utgöras av 6 (3 heltidspolitiker och 3 fritidspolitiker) s.k. 
djupintervjuer (ca 60 min.) där Du utifrån öppna frågor berättar om Din 
informationssökning kopplat till Ditt förtroendeuppdrag inom regionfullmäktige. Dina 
synpunkter är viktiga för att på sikt se vad som kan göras för att underlätta politikers 
informationssökning.  
 
Är du intresserad? 
Meddela mig via mail, telefon eller brev om du är heltids- eller fritidspolitiker, ålder, 
kön samt partitillhörighet, eftersom jag kommer att välja ut de 6 som ska intervjuas 
utifrån dessa kriterier.  
Meddela mig senast 2 veckor efter att jag skickat det  
 
Till Dig som är intresserad återkommer jag inom kort med utförligare information.  
 
Med hopp om ett positivt gensvar 
 
Carina Andersson 
Gårdsjöhed 141 
460 11 NYGÅRD 
Tel. 0520- 66 23 23, 070, 23 77 040   
Mail: carina.andersson.nygard@telia.com  
 
  
p.s. Jag har enbart mailat Er som har en mailadress på Västra Götalandsregionens  
hemsida d.s. 
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     Bilaga 2) 
 

Intervjuguide     juni-09 
 
1) Personligt  
a) Berätta om dig själv och ditt politiska uppdrag ( inklusive tidigare ”sakområden” du 
varit aktiv inom)! 
 
b) Varför blev du politiker? Hur länge har du varit politiker?  
c) Hur definierar du begreppen fritids,- deltids-, och heltidspolitiker 
 
2) Informationssökning angående regionbildning Västra Götaland-Värmland 
a) Hur söker du information /”material” för att kunna fatta beslut? Hur bedömer du att 
du har tillräckligt med information?  
 
b) Hur bedömer du kvalitet och tillförlitlighet i den sökta informationen? 
 
c) Hur påverkar din politiska erfarenhet ditt sätt att skaffa information? 
 
d) Tror du att ditt uppdrags position påverkar dina möjligheter att skaffa information? I 
så fall hur?  
 
Övergripande: 
e) Upplever du att du söker information på ett annat sätt nu än när du började som 
politiker?  
 

f) Vilka svårigheter och hinder upplever du för egen del när det gäller att skaffa 
information ? 
 
g) Vad kan göras för att underlätta för er regionpolitiker att få tag i den information ni 
önskar? 
 
 
3) Informationskällor angående regionbildning Västra Götaland-Värmland 
a) Hur har du fått den informationen/kunskapen du har idag? Hur styr valet av 
informationskälla det du söker? 
.  
b) Vilka ytterligare källor tror du dig behöva använda för att få tillräcklig 
information/kunskap i frågan? 
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Övergripande: 
c) Vilka källor använder du dig mest av? Vilka positiva egenskaper har de? Negativa 
egenskaper? Samtal om ytterligare källor, t.ex. ! Styrkor och svagheter?! 
 
Tidningar    
Radio/TV 
Böcker 
Tidskrifter (t.ex.Forskningsartiklar) 
Internet (t.ex. googling) – databaser 
PM odyl. från myndigheter och statliga verk 
Partiorganisationen/ ev. nätverk  
Kurser/föreläsningar 
Personliga kontakter (t.ex. partikollegor, arbetskamrater, familjen..) 
Politisk sekreterare 
Medborgare 
Övrigt 
 
d) Hur skulle bibliotekets tjänster kunna hjälpa dig i ditt förtroendeuppdrag att söka 
efter det du vill ha reda på? 
 




