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Abstract:  The purpose of this Master thesis is to examine the                          
                                           information use and information seeking behaviour among                                
                                           persons who actively work with information. For this study,  
                                           interviews have been conducted with a group of six persons  
                                           who work with information in information intensive  
                                           organizations. The aim is to answer the following questions:             
                                           What kind of information is connected to the respondents’  
                                           work tasks? What is the purpose of their search for     
                                           information? Which information sources do they use and what       
                                           kind of information sources do they demand? The theoretical  
                                           framework consists mainly of Wilsons information needs and  
                                           information seeking model. 
 
                                                The results of this study show that none of the respondents 
                                           had any strategic model for their work with information. The  
                                           information that the respondents were searching for is of  
                                           different content and depends on the organization in which the  
                                           respondent operates. There were six different purposes of the 
                                           information search: to stay up to date, to prepare for work, to  
                                           develop work, to plan work, to make decisions and perform  
                                           work tasks. The sources of information used by the  
                                           respondents were the following: library, books, databases,  
                                           Internet, contact/network and different types of newspapers.  
                                           The information sources that were most frequently used were  
                                           contact/network, newspapers and Internet.  Finally, the  
                                           respondents had a demand for the following additional  
                                           information sources: an extra person who could help with the 
                                           work related to information, different kind of information  
                                           portals and information which has been filtered and pre- 
                                           packaged 
 
Nyckelord:  Information, informationsbehov, informationskällor,  
                                           informationsansvar 
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1. Inledning 
 

Idén till den här uppsatsen väcktes när jag studerade min näst sista termin biblioteks- och 
informationsvetenskap. Under terminen gjorde jag ett Erasmusutbyte för att studera på 
Danmarks Biblioteksskole i Köpenhamn. Min inriktning, Business Intelligence1, eller 
affärsanalys som det kallas på svenska, väckte mitt intresse för individens roll i arbetet som 
informationsförmedlare. Professorerna i biblioteks- och informationsvetenskap Lars Höglund2 
och Olle Persson3, skriver att information och kommunikation är väsentligt för 
problemlösningsarbete. Information har ett stort värde och hur vi söker information och 
reflekterar kring information är ett viktigt arbete. Vidare menar Höglund och Persson att i 
många verksamheter tas information som en självklarhet och problematiseras sällan. Hur 
människor söker information är i ständig förändring. Faktorer såsom teknik och olika 
informationssystem spelar en allt större roll i sökandet av information.4   
 
När jag började tänka på vad jag ville skriva om i min magisteruppsats funderade jag kring 
det som Höglund och Persson formulerade, att reflektionen kring arbetet med information är 
ett viktigt arbete. Hur går det till när en person i en arbetssituation söker information? Min 
uppfattning var då att sökning och användning av information på arbetsplatsen skiljer sig ifrån 
informationssökning som sker privat. Några frågor som jag funderade kring var: Utifrån vilka 
premisser söker man information professionellt och i vilket syfte söks information? Hur ser 
arbetssituationen ut och vad finns det för tillgänglig information i förhållande till de önskemål 
som man har som yrkesverksam individ? Titeln på min uppsats, ”Vägen till rätt information”, 
syftar på att rätt information ofta är resultatet av en längre arbetsprocess. En tanke som 
kommit fram under arbetet med magisteruppsatsen.  
 
I denna uppsats intresserar jag mig för individer som på ett aktivt sätt arbetar med 
information. Jag har valt att definiera dem mot bakgrund av deras arbetsuppgifter. Exakt hur 
deras ansvarsområde inom information ser ut kommer jag att gå närmare in på i avsnittet om 
informanterna samt i avgränsningsavsnittet. I min uppsats har jag valt att utgå ifrån ett 
användarperspektiv.  Jag är intresserad av hur individen i en verksamhet söker information för 
att tillgodose både verksamhetens och sitt eget informationsbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Business Intelligence fokuserar kortfattat på att stödja olika beslutsprocesser i organisationer. 
2 Professor i biblioteks och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. 
 (http://www.hb.se/wps/portal/forskning/forskare/lars‐hoglund) 
3 Professor i biblioteks‐ och informationsvetenskap vid Umeå Universitet . 
4 Höglund, Lars och Persson, Olle Information och kunskap: Informationsförsörjning forskning och policyfrågor. 1985, s. 147-148. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte med studien är att ge en inblick i vilket informationsbehov individer har som arbetar i 
informationsintensiva miljöer och/eller har som arbetsuppgift att söka och hanterar 
information inom sin verksamhet. Individerna som studeras i den här uppsatsen kommer 
oundvikligen att ses utifrån den kontext, det vill säga det yrkesmässiga sammanhang som 
personerna befinner sig i, men det är deras individuella erfarenheter och upplevelser av 
behovet av information och sättet de söker eller hämtar information som står i fokus. De 
arbetar inom olika verksamheter men gemensamt är arbetsuppgiften att söka och hantera 
information.  

För att belysa vilket informationsbehov informanterna har och hur de söker information har 
följande frågeställningar valts:  

1) Vilken typ av information är relaterad till informanternas arbetsuppgifter? 

2) I vilket syfte söks information?  
3) Vilka informationskällor använder man sig av i sin yrkesutövning och vilka efterfrågas och 
varför? 
 
Personerna som ingår i studien är ett antal individer som aktivt arbetar med information inom 
olika verksamheter. Vilken typ av verksamhet de arbetar inom varierar men gemensamt för 
den här gruppen är att det i deras arbetsuppgifter ingår att aktivt förhålla sig till och söka 
information i sitt yrke. 

1.2 Avgränsningar 
 

I min studie är jag framförallt intresserad av informanternas, syn och tankar kring sitt 
informationsbehov i förhållande till deras dagliga arbete. I studien kommer informanternas 
arbete med information att behandlas. Jag benämner dem inte informationsansvariga eftersom 
de formellt inte har den yrkestiteln, även om information är det som de arbetar mest med i sin 
yrkesroll. Jag kommer inte att nämna varifrån informanterna kommer och vilka de är, 
eftersom detta varit ett önskemål från informanterna. Det kommer framgå vilken typ av 
verksamhet de arbetar eller verkar inom då det kan vara av betydelse. Det är svenska 
förhållanden som åsyftas i studien.  
 
Uppsatsen gör inte anspråk på att dra några generella slutsatser om informanternas 
informationssökning eller informationsbehov. Avsikten med den här studien är att skapa en 
bild av eller förståelse för vad de här specifika individerna har för informationsbehov. 
Studiens avsikt är att belysa hur informanterna resonerar i sitt val av informationskällor och 
hur de använder information i en vardaglig arbetssituation samt hur de uppfattar information i 
samband med sina arbetsuppgifter. 
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1.3 Uppsatsens disposition  
 
I uppsatsens första kapitel presenteras inledning och bakgrund till uppsatsens ämne som i 
huvudsak är att utreda och belysa vad för informationsbehov informanterna i den här studien 
har. Här finns också uppsatsens syfteformulering och de tre frågeställningar som kommer att 
utredas i uppsatsen. Vidare återfinns även uppsatsens ämnesavgränsningar. 

I kapitel två ges en närmare introduktion till tidigare forskning. Här presenteras bland annat 
ett urval forskare vars arbeten är relevanta för uppsatsens ämne. Ämnen som presenteras är 
bland annat informationsbehov, informationsbeteende samt informationssökning i olika 
miljöer. I avsnittet presenteras också tidigare studier som gjorts inom ämnet arbetsrelaterade 
informationsbehov. 

I det tredje kapitlet beskrivs uppsatsens teoriavsnitt. Utgångspunkt för teoriavsnittet är Robert 
Taylors studie Information Use Environment. 

I kapitel fyra presenteras studiens metod, det vill säga kvalitativa intervjuer samt arbetssätt för 
den empiriska undersökningen. Förutom detta görs en genomgång av hur uppsatsens 
undersökningsobjekt, det vill säga informanterna, hittades och hur urvalsprocessen gick till. 
Vidare presenteras också tillvägagångssätt och en metodisk reflektion. 

I kapitel fem presenteras resultatredovisningen, det vill säga uppsatsens empiriska resultat. 

Kapitel sex kopplas resultatredovisningen till ett analysavsnitt. Resultatet kopplas till det som 
framkommit i empirin och analyseras i förhållande till studiens teoretiska referensram n. 
Kapitlet är tematiskt uppställt efter uppsatsens frågeställningar.  

Kapitel sju rymmer uppsatsens slutsatser och diskussionsavsnitt. 

Slutligen följer en sammanfattning av uppsatsen.   
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2. Tidigare forskning  
Det här kapitlet är indelat i ett antal underavdelningar som har anknytning till de 
frågeställningar som behandlas i uppsatsen. Inledningsvis görs en kort presentation kring 
användarstudier och därefter följer ett avsnitt som behandlar olika studier kring 
informationsbehov och informationskällor. 
 
Användarstudier är ett forskningsområde som fokuserar på hur, varför och på vilket sätt 
individer och olika grupper av individer söker, hanterar, använder och förhåller sig till 
information och informationssystem. Professor Tom Wilson5 menar att huvudintresset för 
användarstudier utgår från människors vardag och därigenom nå en förståelse om hur och 
varför informationsbehov uppstår. Wilson förespråkar en holistisk hållning för att kunna 
undersöka vilken roll informationen har i olika situationer såsom det vardagliga livet, 
arbetslivet och andra sociala kontexter.6 I min studie kommer jag att utgå från ett holistiskt 
perspektiv, det vill säga informationssökning, behov och sättet att söka information ses utifrån 
deltagande i ett större sammanhang.  
 
Wilson har utvecklat en modell (se figur 1) som visar på tre delar som är viktiga i 
informationssökningsprocessen. Av modellen framgår att delarna integrera med varandra och 
att de skall ses som en enhet. Modellens fokus är informationssökningssituationen som består 
av en individ som har en specifik roll i en given omgivning.7  
 

 
 
Figur 1: Informationsbehov och informationssök. källa: T. D Wilson, On User Studies and Information Needs, s.7 

 

Enligt Wilsons modell söker individen inte enbart information utifrån sina egna kognitiva 
behov utan också som en del av en levande och social kontext. Informationssökandet 

                                                        
5 Professor i informationsvetenskap på universitetet Sheffield http://informationr.net/tdw/cv.html (2011-01-04) 
6 Wilson T. D. 1981, On User studies and Information needs. s 9-10. 
7 Wilson 1981, s 3-15. 
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påverkas av kontexten genom att resultatet från sökningen skall kunna uppfylla det affektiva 
informationsbehovet (exempelvis genom att positionera en individ i det sociala samspelet 
inom en verksamhet). Jag undersöker alltstå vad arbetet med information innebär, vad för 
informationssökningssyfte informanterna har samt vilka informationskällor de använder sig 
av i sin yrkesutövning och vilka informationskällor de efterfrågar. Den arbetsroll som 
informanterna har står alltså i fokus för studien.   

Wilson menar att informationsbehov har sin grund i varje människas enskilda värld och 
påverkas av villkoren kring varje individ. Variabler som påverkar är allt från 
personlighetsdrag, yrkesverksamhet, professionsmiljö, politiska och kulturella värderingar, 
och fysiska förhållanden.8 I informationssökningsprocessen har individen olika behov, 
exempelvis fysiologiska (hunger, sömn, törst), affektiva (social gemenskap, känslomässig 
frigörelse) och kognitiva (skapa mening och ordning i omgivningen). Behoven är relaterade 
till varandra och kan påverka hur nöjd en individ blir vid ett informationssökningstillfälle.9 I 
min undersökning studeras främst de affektiva och kognitiva behoven. I avsnitten som 
behandlar strukturer kring och syftet med informationsinhämtning kan exempel på detta ses.   
 
Vid studiet av informationsbehov utgår man ofta från en specifik ram. En sådan ram kan vara 
olika yrkesgrupper eller någon annan form av tillhörighet.10 Dessa yttre faktorer kan vara av 
betydelse och påverka vilka informationsbehov som uppstår och hur 
informationssökningsprocessen kommer att utforma sig för en individ som befinner sig i ett 
speciellt sammanhang.  

Den tredje delen i Wilsons modell kallas för omgivning (environment), och beskrivs som den 
miljö användaren befinner sig i och söker information. I min studie nämns omgivning 
synonymt med kontext. Det är i denna kontext som beslut tas om vilken information som är 
användbar vid olika tidpunkter. Wilson menar att det finns ett flertal olika faktorer i 
omgivningen som kan påverka användaren. Förutom de olika personliga barriärerna, såsom 
fysiologiska, affektiva och kognitiva består omgivningen där informationssökningsprocessen 
äger rum av olika faktorer som påverkar sökandet av information. Dessa faktorer är bland 
annat arbetsmiljöns sociala och kulturella uppfattningar, politiska och ekonomiska 
förhållanden samt den fysiska omgivningen.11  De ekonomiska förhållandena handlar 
kortfattat om hur informationsrik eller informationsfattig en verksamhet är. Detta i sin tur 
påverkar informationssökningsbeteendet på så sätt att det styr vilka informationskanaler som 
används. De politiska förhållandena i informationssökningsmiljön som Wilson nämner 
refererar till en speciell typ av information som exempelvis är förbjuden eller inte tillgänglig. 
Informationen kan också påverka själva arbetsutförandet i en verksamhet. Även den fysiska 
miljön kan i vissa sammanhang få konsekvenser för det kognitiva behovet. Detta innebär att i 
vissa miljöer är det mer eller mindre sannolikt att få fram en viss typ av information. 12 
Wilson menar att ett grundläggande krav för själva informationssökningsprocessen är att få 
tillgång till någon form av informationskälla. Brist på informationskällor kan hämma 
informationssökningsprocessen. Vilken typ av informationskällor det rör sig om är av 
betydelse för användaren. Vidare framhåller Wilson kvalitet och trovärdighet som två viktiga 
begrepp i valet av informationskällor.13 

2.1 Användning av information och informationskällor i det dagliga arbetet 
 

                                                        
8 Wilson 1981, s 8-11. 
9 Wilson 1997, Information Behaviour: An interdisciplinary perspective, s. 552-553. 
10 Taylor, R.S. 1991, Information Use Environment s. 222. 
11 Wilson 1981, s. 7. 
12 Wilson 1997, s. 7-9. 
13 Wilson 1997, s. 561. 



 9 

Forskningstraditionen kring användare och informationssystem har genom åren utgått från 
olika infallsvinklar, exempelvis olika yrkeskategorier. Det finns flera studier kring ämnet 
arbetsrelaterade informationsbehov och de flesta utgår från en specifik yrkesgrupp. I det här 
avsnittet presenteras några studier som behandlar yrkesgrupper av individer som aktivt arbetar 
med information och som har information som sitt främsta arbetsverktyg. Ett sådant exempel 
är Maureen L. Mackenzies14 studie15, där hon studerat informationsbehovet hos mellanchefer.  
 
I studien undersöks mellanchefers informationsbeteende och användande av information i 
arbetet. Resultatet visar kortfattat att vad för typ av information som finns tillgänglig och 
används i den undersökta verksamheten influeras både av individuella bedömningar av en 
situation och av verksamhetens rådande omvärldsbevakning. I studien framkommer en tydlig 
koppling mellan information och makt. Ett exempel på en sådan makt är att genom att äga 
informationen upprätthålls någon form av säkerhet, Mackenzie beskriver det som en form av 
personlig kontroll över informationen. I studien framkommer även att olika sociala nätverk, 
för personer som är viktiga inom det specifika området, är oerhört viktiga för informanternas 
arbete. Genom deltagande i nätverk kommer informanterna nära själva informationen man 
söker. Resultatet visar också att genom olika relationer mellan kollegor på en arbetsplats ökar 
informationstillgängligheten. Tillgång till information och kontroll över information leder till 
någon form av makt.16 
 
I en annan studie17 som Mackenzie gjort undersöker hon även här mellanchefers 
informationsbehov. Resultatet visade att det interna nätverksverksbyggande och socialisering 
är en av de viktigaste delarna i själva informationssökningsarbetet. Det var härigenom som 
informationsförmedlingen i stor utsträckning skedde. Bland resultatet framgick också att 
informanterna såg gentjänster som en norm. Om en mellanchef en gång hjälp till med något 
var det viktigt att kunna stå till tjänst för vid ett annat tillfälle. Därför anser Mackenzie bland 
annat att det är viktigt att florera nätverken. Detta gäller både innanför och utanför en 
verksamhet.18 
 
Katriina Byström19 har i sin studie,20 undersökt arbetssituationen hos tjänstemän i en 
kommunal förvaltning i Finland. Hennes studier visar på olika uppfattningar kring en 
arbetsuppgifts komplexitet vid valet och användandet av informationstyper och 
informationskällor. Studien fokuserar på individuella arbetsuppgifter men utgår från att både 
individuella och sociala aspekter påverkade olika processer i arbetet.21 I studien framkommer 
bland annat att det finns ett samband mellan komplexiteten på arbetsuppgifterna och vilken 
typ av informationskälla som används. I studien framkommer att det finns tendenser att öka 
användandet av mänskliga informationskällor (främst inom verksamheten) om 
arbetsuppgifterna har en hög grad av komplexitet. Det finns även en relation mellan vilken 
typ av informationskällor som behövs och vilka som används. Relationen är en effekt av 
arbetsuppgiftens komplexitet. Studien indikerar också att uppgiftskomplexiteten leder till att 
många föredrar mänskliga informationskällor såsom experter och möten, speciellt i generella 
syften. Hon framhåller vidare att informell kommunikation är särskilt viktig för komplexa 
uppgifter. 22  
 

                                                        
14 Professor på Townsend School of Business at Dowling College, Oakdale, New York 
15 Mackenzie, Maureen 2004, The social and cultural politics of information flow at Work: Manager information behaviour documented 
16 Mackenzie 2004, s. 4-8. 
17 Mackenzie, Maureen 2002, The Cultural influence of Information Flow at Work: Manager Information Behavior documented.  
18 Mackenzie 2002, s. 5-6. 
19 Docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
20  Byström, Katriina 1999, Task Complexity, information Types and Information Sources 
21 Byström 1999, s. 17 
22 Byström 1999, s.112ff 
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I Karen Nowé Hedvalls avhandling23 studeras hur en svensk ungdomsförening inom 
fredsrörelsen arbetar med information och kommunikation. I studien undersöker hon hur 
organisationens styrelsemedlemmar använder information, individuellt och kollektivt. Hon 
undersöker också hur utvecklandet av organisationsstrategier och rutiner kring 
informationshantering är relaterade till varandra. Vidare undersöker hon hur den 
sociokulturella kontexten i organisationen påverkar informationsarbetet. I avhandlingen 
framkommer tydligt att värderingar i föreningen påverkar tillvägagångssätt för att nå ut med 
föreningens budskap. I studien framhålls att det finns en koppling mellan förståelsen för hur 
traditioner och värderingar i organisationen påverkar informationsarbetet hos enskilda 
individer.24   
 
På biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen i Borås finns ett antal 
magisteruppsatser med studier kring olika yrkesgruppers informationsbehov och 
informationssökande på olika sätt.  Hanna Eriksson har i sin magisteruppsats analyserat vad 
två yrkeskategorier, journalister och forskare har för syn på informationskvalitet i förhållande 
till den information de söker i sin profession.25  Resultatet av hennes studie visar på att 
informationssökarna inte reflekterar så djupt kring sökprocessen eller på den kvalitet av 
information som de finner. I studien framhåller Eriksson att det finns en tydlig omedvetenhet 
kring sökprocessen och att respondenterna har en produktionsbaserad syn på information. Ett 
produktionsbaserat perspektiv innebär att informationskvaliteten anpassas efter ett visst 
behov. Det betyder att begrepp som kvalitet går ut på att exempelvis göra jobbet i rätt tid och 
inom de ekonomiska ramar som finns tillgängliga. Minskade kostnader och förbättringar är en 
viktig del i detta synsätt och ofta leder till att kvalitetsaspekterna kommer i skymundan.26  
 
2.2 Informationssökningssyften och olika typer av informationskällor 
 
När en användare söker information finns det ofta någon form av bakomliggande syfte. Ett 
sådant syfte kan vara så enkelt som att hålla sig uppdaterad eller få förståelse för hur något 
föreligger.27  Joyce Kirk28, har i sin studie29 undersökt vad begreppet informationsanvändande 
och informationskompetens betyder i en viss arbetsmiljö. I studien undersöker Kirk hur 
mellanchefer använder information i sitt dagliga arbete. Hon undersöker hur mellancheferna 
använder sin kunskap och informationskompetens med syftet att uppnå organisationens mål. I 
studien framhålls omgivningen (kontexten) som en del av själva informationsanvändandet. 
För att hitta information används flera olika typer av informationskällor som kan handla om 
allt från att socialisera, ta kontakt med olika människor, till mer textuella sidor av kunskap, 
såsom att hitta rätt böcker, webbsidor eller liknande. Kirk menar att individer i en verksamhet 
spelar olika roller för att förmedla och tillgodose verksamheten med information.30   
 
Resultatet visar att mellancheferna i Kirks studie hade sammanlagt fem olika övergripande 
erfarenheter kring sitt informationsanvändande i det dagliga arbetet. Den första erfarenheten 
handlar om och beskriver olika aktiviteter som utförs exempelvis för att få in information, att 
tolka information och att få ut information till olika användare. Hur informationskällorna 
presenteras är av stor betydelse för användarna. Informationskällorna värderas av 
mellancheferna utifrån tilltro och validitet. Informationskällor, såsom internet, användes av 

                                                        
23Nowé, Hedwall, Karen 2007, Tensions and Contradictions in Information Management An Activity-theoretical Approach to Information  
Activities in a Swedish Youth/Peace Organisations 
24 Nowé Hedwall 2007, s. 2-6. 
25 Eriksson, Hanna, 2004. Informationskvalitet, informationssökarens syn på kvalitet, s. 5-6. 
26 Eriksson 2004, s.20.  
27 Taylor 1991, s. 229-230. 
28 Professor i informationsstudier vid tekniska universitet i Sydney 
29 Kirk, Joyce, 2004. Information and Work: Extending the roll of Information Professionals 
30 Kirk 2004, Information and Work: Extending the roll of Information Professionals, s. 1-2. 
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dessa som ett verktyg för verifikation. Internet verifieras genom andra informationskällor 
såsom publicerat material och erkända forskare eller sakkunniga.    
 
En annan erfarenhet som mellancheferna beskriver handlar om verksamhetens 
informationsflöde. För att få ut information i en verksamhet behövs olika 
informationskanaler. Hur informationskanalerna ser ut påverkas menar Kirk av både formella 
och informella strukturer i en verksamhet. Exempelvis använder en av mellancheferna sig ofta 
av informella tillvägagångssätt inom verksamheten för att nå ut med information. Detta leder 
till att man senare upprättat mer formella strukturer kring olika möten i verksamheten.  
 
En tredje erfarenhet beskrevs av mellancheferna i termer som att skapa nya insikter och ny 
kunskap. Detta är en del av verksamhetens utvecklingsarbete och beskrivs enligt Kirk i termer 
av analys, reflektion och lärande. I jämförelse med den första erfarenheten där 
informationsanvändandet i huvudsak beskrivs materiellt, består denna erfarenhet av en 
reflektion i informationsanvändningen.   
 
En fjärde erfarenhet som mellancheferna uppfattar som betydelsefull handlar om att göra 
bedömningar och ta beslut i olika situationer. Principer för att ta beslut och för att få fram 
information visar sig ofta vara kopplade till mellanchefernas egna individuella bedömningar 
av mål och direktiv för verksamheterna. I studien är det framför allt två komponenter, 
verifikation och bekräftelse som uppfattas som viktiga vid bedömningar och beslutsfattande.  
 
En ytterligare erfarenhet i Kirks studie är att informationsanvändandet i stor utsträckning 
handlar om att påverka andra. Genom konversation, diskussion och olika forum kan 
människors förståelse och beteende förändras. För att kunna påverka andra nämns förtroende 
som en viktig egenskap både inom och utanför verksamheten.31 
 
I en annan studie, som är skriven av Marja Janusson, undersöks hur tjänstemän vid 
regeringskansliet söker information. 32 I studien undersöks precis som i min studie hur 
tjänstemän söker och får information samt hur de värderar olika informationskällor. I likhet 
med min studie lägger Janusson stor vikt vid informationsbehov hos en kategori människor 
som aktivt arbetar och förhåller sig till information inom sitt respektive yrke. 

I Janussons studie framkommer att den information som tjänstemännen efterfrågar är både 
ämnes- och innehållsmässigt olika, beroende på tjänstemännens olika befattningsområden. 
Trots dessa olikheter är formen för informationsinhämtningen lika och flera mönster kan 
urskiljas. Tjänstemännen använder sig vid sitt informationssökande av en kombination av 
formell och informell information. Mycket information söks även externt.  Av resultatet 
framgår också att tjänstemännen är medvetna om vad de vill ha för information men att det 
finns strukturella problem som Janusson menar är en brist på överskådlighet och organiserad 
omvärldsbevakning. En annan viktig del som nämns i resultatet är att arbetsuppgifterna som 
tjänstemännen har är av varierad karaktär, det vill säga arbetsuppgifter har en hög grad av 
komplexitet.  Detta leder i sin tur till att tjänstemännen använder flera olika 
informationskällor. Det finns i en sådan situation en tendens att ta in för många 
informationskällor för att säkra sig. 33 

I studien undersöks också om det finns någon skillnad på informationsinhämtningen för att 
genomföra sitt dagliga arbete eller för att uppdatera sig professionellt och om det går att göra 
en sådan distinktion. I min undersökning är en av mina frågeställningar, precis som i 

                                                        
31 Kirk 2004, s. 2-5. 
32 Janusson, Marja 2004. Tjänstemäns informationssökning -En intervjuundersökning vid regeringskansliet, s.13. 
33 Janusson 2004, s. 43-44. 
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Janussons studie, i vilket syfte information söks. I min studie försöker jag få fram 
informationssökningssyftet och belysa bakomliggande orsaker till varför information söks. I 
Janussons studie framkommer att tjänstemännen ställer sig frågande till distinktionen. 
Frågeställningen väcker istället frågan om vad information egentligen är. Ett exempel som 
nämns är att information som man får via kurser inte uppfattas som information.  Möjligen 
menar Janusson att det är svårt att hålla isär olika varianter av informationsökningstyper på 
grund av den pressade arbetssituationen. Dessutom kan informationsinhämtningen i flera fall 
vara så integrerad i arbetet att det möjligen inte går att göra en sådan distinktion.  

Genom det urval som presenterats i det här kapitlet ges en liten introduktion till hur ämnet 
studerats tidigare. Alla studierna utgår från hur olika individer arbetar med information inom 
olika verksamheter. I studierna undersöks bland annat på vilket sätt användarna använder sig 
av information, individuella uppfattningar kring informationsanvändandet, informationskällor 
och uppfattningar kring sökprocessen. Trots om att uppdragen inom respektive område är 
olika så finns det likheter i arbetet med verksamhetens information. En uppgift som uppfattas 
som alltmer viktig i vårt samhälle.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I det här avsnittet kommer jag att presentera teorier och begrepp som är relevanta för den här 
studien och som är viktiga att känna till i studiet av information, informationsbehov och 
informationssökning. Ramverk för studien är Robert S. Taylor studie kring 
informationsanvändande i olika miljöer.34  

3.1 Informationsbegreppet  
 
Begreppet information är ett av de mest centrala begreppen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Information är en komplex term som kan användas i många olika 
sammanhang och på olika sätt. Höglund och Perssons definition är information är potentiell 
relevant data eller fakta som individen för tillfället inte har.35 En annan forskare som 
definierat begreppet är Katriina Byström, hon ser information som ett abstrakt verktyg som 
innebär att en arbetsuppgift kan genomföras och slutföras.36 I denna undersökning har jag valt 
att använda informationsbegreppet både enligt Byströms samt Höglund och Perssons 
definition. Detta har gjorts eftersom informanterna i den här studien uppfattar begreppet 
information som ett verktyg för att utföra och lösa en arbetsuppgift.   
 
Byström menar att forskningen kring INSU37 det vill säga informationsbehov, 
informationssökning samt använda av information består av fyra delar. Delarna är som följer, 
olika verktyg (exempelvis olika informationskanaler), information, individer samt i vilken 
kontext informationen söks och ska användas.38 Vidare menar Byström att 
informationssökningen bör ses utifrån minst tre perspektiv. Dessa är: att hitta rätt information, 
få kunskap utifrån befintlig information och skapa ny information genom själva 
informationssökningsprocessen.39 I min studie undersöker jag hur individerna uppfattar 
information och hur de går tillväga för att söka information i sin arbetssituation.  

3.1.1 Informationsbehov 
 
Om informationssökning innebär att hitta rätt information, vilka faktorer är det som gör att en 
individ söker information? I det här sammanhanget talas det i informationsvetenskapliga 
termer ofta om informationsbehov. Detta begrepp definieras olika hos olika skolor inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Professor Michael Buckland40 menar att det framför 
allt är individers frågor som är den drivande kraften i all informationssökning.  Frågorna 
bottnar i brist på kunskap (distressing ignorance). Det är alltså bristen på kunskap som ger 
upphov till olika informationsbehov.41  I Taylors definition av begreppet informationsbehov 
poängterar han bland annat att omvärlden där information söks (information use 
environments), är en viktig del i informationssökandet. Omvärlden påverkar både flödet och 
användandet av information inom och utanför en begränsad enhet (organisation eller 
verksamhet). Dessutom anser han att det finns bestämda kriterier inom dessa enheter som 
bestämmer hur värdet på information bedöms.42  
 

                                                        
34 Taylor, 1991 
35 Höglund och Persson 1985, s. 42. 
36 Byström 1999, s. 29. 
37 INSU är förkortning av information needs, search, use 
38 Byström 1999, s 15. 
39 Byström 1999, s. 31. 
40 Professor i informationsvetenskap vid Berkeley School of information. 
http://www.ischool.berkeley.edu/people/faculty/michaelbuckland. (2011‐01‐04) 
41 Buckland, Michael 1991, Information and Information Systems, s. 85. 
42 Taylor 1991, s 218. 
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3.2. Individ/användare 
Vid studiet av informationsbehov utgår man ofta från en specifik ram. En sådan ram kan vara 
olika yrkesgrupper eller någon annan form av tillhörighet.43 Dessa yttre faktorer kan vara av 
betydelse och påverka vilka informationsbehov som uppstår och hur 
informationssökningsprocessen kommer att utforma sig för en individ som befinner sig i ett 
speciellt sammanhang.  

Enligt Taylor har informationsanvändande oftast studerats i olika miljöer och utifrån olika 
grupper som exempelvis är sammanförda genom att de arbetar inom ett visst yrke, såsom 
advokater, vetenskapsmän och ingenjörer. Taylor nämner också entreprenörer som en sådan 
grupp. Dit räknas bland annat bönder och mindre företag. Andra grupper som nämns är 
intressegrupper såsom konsument, hobby och politiskt aktiva grupper med flera. Till sist 
nämner Taylor den socioekonomiska gruppen. Denna grupp omfattar bland annat olika 
minoriteter och pensionärer. Indelningarna är oftast mer specifika än vad som framgår ovan.44  

I min studie studeras informationsbehovet hos en grupp personer som aktivt arbetar med 
information inom olika verksamheter. Vilken typ av verksamhet de arbetar inom varierar men 
gemensamt för den här gruppen är att det i deras arbetsuppgifter ingår att aktivt förhålla sig 
till och söka information i sitt yrke 

3.2.1 Roll/användning av information 
 
I forskningen kring vilka informationskällor och system en individ använder är det 
nödvändigt att visa på användarens vardagsliv och den roll som användaren har i 
arbetssituationen eller i andra sociala konstruktioner. 45 Personerna i den här studien studeras 
utifrån sin arbetsroll. Arbetsrollen innebär att informanterna har någon form av förpliktelser 
gentemot den verksamhet som de arbetar eller verkar inom. Arbetsrollen kommer att vara 
central i studien. I arbetsrollen uppstår olika kognitiva behov som är knutna till och genereras 
när individen utför olika uppgifter, planerar och tar beslut.  

Taylor anser att det finns fyra olika generella områden som påverkar 
informationsanvändandet i en viss miljö. Det första området är något Taylor kallar 
organisationers betydelse (importance of organization) och handlar om hur mycket 
verksamhetens struktur och stil som påverkar användarna av information i en verksamhet. Det 
finns enligt Taylor givna skillnader för hur olika verksamheter ser på information. Attityden 
till information kan vara avsiktlig eller oavsiktlig men attityden får uppenbara effekter på 
informationsbeteendet hos de anställda inom olika verksamheter.46  

I min studie kommer jag undersöka vad det finns det för attityder eller förhållningssätt till 
information och hur detta påverkar vilken information som söks. Genom att undersöka vilka 
informationskällor som används och hur informanterna resonerar kring sitt 
informationsanvändande kan jag få en uppfattning om detta.  Vidare kommer jag att gå in på 
vilken information som efterfrågas.  

Det andra området kallas intressedomäner (Domain of Interest). I en verksamhet (oavsett 
storlek eller vilken stuktur verksamheten har) finns det olika intressedomäner som styr vissa 
utmärkande sidor inom en verksamhet som exempelvis tillgången till information, mönster för 
hur informationsspridningen ser ut samt nivån på tillförlitlighet. 47  

                                                        
43 Taylor 1991, s. 222. 
44 Taylor 1991, s. 222. 
45 Wilson 1981, s. 8-9. 
46 Taylor 1991, s. 227. 
47 Taylor 1991, s 227. 
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Det tredje området, tillgång till information (Access to Information), är menar Taylor den 
viktigaste variabeln som styr informationsanvändandet. Hur påverkade är vi av 
tillgängligheten till information? Som exempel nämner Taylor två stereotypa grupper som 
använder information på olika sätt. I nästan alla studier om informationsanvändande hos olika 
grupper ur befolkningen48 används personliga källor i större omfattning än opersonliga källor 
få fram information genom kolleger, vänner och bekanta ses i många avseende som en mer 
tillgänglig källa än andra formella källor. Information som är paketerad och förmedlad genom 
mer formella kanaler är, menar Taylor, sällan matchad efter hur det egna personliga 
informationsanvändandet ser ut. Inställningen till tillgänglighet i det här fallet är mer kopplad 
till fysisk tillgänglighet. Taylor beskriver en stereotyp av användare som han kallar den 
papperscentrerade. Denna grupp användare innefattar bland annat vetenskapsmän, 
beslutsfattare, akademiker och byråkrater. Den här gruppen använder, i motsats till den 
föregående gruppen, de formella källorna i större utsträckning än de informella.49 

Det fjärde och sista området benämns historia och erfarenhet (History and Experience). 
Taylor menar att verksamheter utvecklas genom erfarenheter. Genom en ökad specialisering 
av exempelvis arbete med komplicerade uppgifter skapas erfarenheter. Erfarenheterna blir 
med tiden rutin och kan påverka hur man tar sig an ny information. Det finns både fördelar 
och nackdelar med detta. 50  

Ovanstående fyra områden är viktiga för individen i en verksamhet. I den här studien kommer 
framför allt de tre första områdena, det vill säga verksamhetens betydelse, intressedomäner 
och tillgång till information, att undersökas. Det först nämnda området kommer inte att 
behandlas mer ingående utan beskrivas mer för att skapa en bild av hur informanterna arbetar 
i de olika verksamheterna och vad som kan tänkas påverka informationssökningsarbetet.  

3.2.2  Begränsningar och problem  
 
Den kontext eller omgivning där en användare befinner sig påverkar 
informationssökningssituationen och genererar olika typer av problem. Hur problemen ser ut 
eller uppfattas är beroende av miljön där informanterna befinner sig.  

Taylor har i sin studie51 framfört ett antal frågeställningar som rör dessa problem. Några av 
dessa frågeställningar är: Vad är det för typiska problem som uppstår och är gemensamma för 
informanterna? Finns det något som karaktäriserar problemen? Ändrar sig problemen? 
Problemen beskrivs i olika informationstermer som påverkas av hur deltagande eller icke 
deltagande gensvaret är. Termen problem används i det här sammanhanget som ett allmänt 
begrepp. En användare vill skapa klarhet i någonting som det finns en tvekan om genom att få 
ny kunskap eller bekräftande kunskap som belyser, löser eller förändrar problemet, kunskapen 
kanske till och med påvisar att det inte finns någon lösning.52   
 
Enligt Taylor finns det tre olika aspekter att ta hänsyn till i undersökningen av begreppet 
problem. Den första aspekten är att problem inte är statiska utan förändras genom tid, genom 
ny information och genom olika uppfattningar. Ofta är ett problem inte heller definierat och 
det ligger en vag känsla av missnöje bakom. Den andra aspekten innebär att problem som 
informationsanvändare har i många avseenden kan uppfattas som abstrakta. Problemet 
uppfattas som ogripbart eftersom det påverkas av de ramar som finns runt omkring miljön och 
de behov som föreligger hos en viss yrkeskategori. Den tredje och sista aspekten Taylor är ett 

                                                        
48 Studier där det egna, personliga informationsanvändandet undersöks.  
49 Taylor 1991, s228. 
50 Taylor 1991, s 228. 
51 Taylor 1991, Information Use Environments 
52 Taylor 1991, s 225. 
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ifrågasättande av vilka kriterier det finns för att kunna bedöma vad ett relevant svar på ett 
problem är. För att kunna utröna hur den mest relevanta responsen nås måste en användare , 
enligt Taylor veta följande:   

• Hur bra eller dåligt är problemet formulerat  
• Hur komplext eller enkelt är problemet? (här är det många variabler som interagerar 

med varandra).  
• Hur väl olika antagande överensstämmer eller inte? Antaganden kan vara mer eller 

mindre välartikulerade och människor tenderar att prata förbi varandra när det inte 
finns någon underförstådd förståelse för antagandena. 

• Vad finns det för välkända eller nya mönster? (Många problem som finns är i 
huvudsak välkända och olika metoder och tekniker har byggts upp för att kunna lösa 
dessa. I många andra fall är det inte så då gäller det att pröva sig fram och lära sig av 
misstag och framsteg och på så sätt fram nya metoder och strukturer för att lösa 
problem).  

Svaret på dessa frågor har en effekt på vilken information som anses vara användbar. 53 I min 
studie kommer jag undersöka hur informanterna uppfattar sina problem eller vad de har för 
svårigheter kring arbetet med information. Detta kommer främst att analyseras i samband med 
vad informanterna efterfrågar för informationsresurser och informationskällor. Vilka 
informationsresurser och informationskällor informanterna efterfrågar menar jag delvis 
förklarar vad de har för problem.  

3.2.3 Informationskällor 
 
Ett sätt att beskriva hur en informationssökningsprocess börjar är som nämnts tidigare, genom 
att användaren i en specifik arbetssituation har brist på information eller kunskap om det som 
användaren för tillfället arbetar med.  Detta leder ofta till att någon form av information söks. 
För att tillgodose informationsbehovet görs ett urval av olika typer av informationskällor som 
kan bli aktuella. Därefter följer någon typ av rankning av dessa och slutligen väljs aktuella 
informationskällor ut. 54 

I undersökningen används Höglund och Perssons studie55 för att klargöra skillnader mellan 
olika informationskällor. I deras studie görs skillnad på om informationen är av formell eller 
informell art och om informationen har internt eller externt ursprung. Höglund och Persson 
har studerat olika verksamheter och utarbetat en modell för hur olika informationskällor 
används i olika situationer.56 
 
I min studie har jag undersökt vilken typ av information som används av informanterna och i 
vilka situationer i deras arbete informationen används. Höglund och Perssons modell kommer 
att användas tämligen fritt i studien eftersom många av de informationskanaler som anges där 
idag inte gör sig gällande på samma sätt. Idag används andra medier och informationskanaler 
än när den här indelningen gjordes 1985, men den fungerar bra som modell och beskriver i 
stora drag olika typer av informationskällor.  Indelningen ser ut som följer;  
 
 
 
 
 
                                                        
53 Taylor 1991, s. 224- 226. 
54 Byström 1999, s. 38. 
55 Information och kunskap: Informationsförsörjning – forskning och policyfrågor  
56 Höglund och Persson 1984, s. 46-47. 
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Interna  Externa 

Formella Interna dokument, rapporter, olika 
arkiv, register 

Tidskrifter, böcker 
rapporter, databaser 

Informella Samtal med kollegor inom 
verksamheten, möten 

Brev, kongresser, samtal 
med kolleger utom 
verksamheten 

            Tabell 1 Efter Höglund och Persson (1985, s. 47) 

Interna källor produceras inom den egna verksamheten. Några exempel är protokoll, register 
av olika slag, kollegor och egna litteratursamlingar. Externa källor däremot är källor som 
finns utanför verksamheten.  Några exempel på dessa är muntliga källor utanför 
verksamheten, utbildning och bibliotek. Till de formella källorna räknas tryckt material såsom 
bibliografier, tidskrifter, olika rapporter, monografier och statistik. De informella källorna 
kännetecknas av muntlig information, personalkontakter, konferenser, mässor, föredrag och 
seminarier. 57 
  
Valet av informationskälla påverkas av följande faktorer vilken typ av informationsbehov har 
användaren, vilken typ av information behövs för att tillfredställa informationsbehovet, vilken 
mängd information, vilken grad av relevans, kvalitet, format etcetera används av olika 
grupper? vad finns det för filtreringsmekanismer? vilka attityder finns det gentemot vinst och 
kostnader i användandet av information? och slutligen, vilka kriterier överhuvudtaget det 
finns för informationsvalet?  Några av dessa frågor, såsom vilken typ av information som 
behövs för att tillfredställa informationsbehovet, vilken mängd av information, synen på 
kvalitet och sätt att sovra och filtrera information, kommer att behandlas i uppsatsens 
diskussionsavsnitt. Dessa frågor kommer främst att utrönas i den sista delen av uppsatsen som 
berör vilka informationskällor som informanterna använder sig av och vilka som efterfrågas. 
 
Taylors studie visar på att det finns en allmän attityd till information som är att det omedvetet 
finns en tendens att tänka i banor som ju mer information desto bättre. En sådan attityd leder 
till att användare av information tar in för mycket information. Taylor nämner framför allt att 
chefer har en tendens att ta in mer information än nödvändigt för att säkra sig eller gardera sig 
inför flera olika tänkbara situationer. Det är bättre att ha mer information som inte behövs än 
att ha information som eventuellt skulle behövas. Vidare menar han att i en 
informationssökningsprocess är individer inte så medvetna om informationssäkerhet. Det 
finns alltid en tendens att ta in mer information än vad som behövs. Taylor menar att det är 
bättre att anlita en person, kollega, sekreterare eller en assistent som sköter detta.58  

3.3 Informationssökningssyfte 
 
När en användare söker information finns det i de flesta fall en bakomliggande intention eller 
syfte med informationssökningen. En sådan intention kallar Taylor för 
informationssökningssyfte. Taylor har utarbetat en taxonomi som är baserad på olika 
informationssökningssyften. Eftersom en av frågeställningarna till den här uppsatsen är just i 
vilket syfte information söks kommer Taylors taxonomi ligga till grund för den analysen. 
Taxonomin beskriver hur komplex och mångfacetterad informationssökningssyftet kan vara.  

Taxonomin delar in informationssökningen i åtta olika punkter för att förklara varför 
information söks och används. Det första syftet är upplysning (Enlightenment) och innebär att 
                                                        
57 Höglund och Persson 1984, s. 45-47. 
58 Taylor 1991, s. 229. 
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användaren försöker utveckla en kontext eller få förståelse för ett fenomen. Informationen ska 
svara på frågor såsom: finns liknade situationer? finns relevans för det som söks? vilka 
lärdomar kan dras av tidigare erfarenheter? Det andra syftet innebär att få en slags 
problemförståelse (Problem Understanding). Det innebär att information som söks mer 
specifikt ska belysa problemet i sig. Det tredje syftet innebär att få en instrumentell förståelse 
(Instrumental). Individen ska på så sätt få insikt/vetskap om vad som ska göras och hur det 
ska utföras. Informationen fungerar som instruktioner eller riktlinjer. Det fjärde syftet kallar 
Taylor för faktisk (Factual) och det innebär att informationen används för att bestämma ett 
faktum, en händelse eller ett fenomen. Det femte syftet innebär att informationen används 
som bekräftelse (Confirmation).  Informationen används för att få en annan synvinkel på 
problemet eller en annan utgångspunkt på problemet och för att ytterligare få bekräftelse. Det 
sjätte syftet innebär att informationen används i förebyggande syfte (Projective), alltså att 
informationen används för att förutse vad som kommer att hända i framtiden.  Förebyggande 
information är också, enligt Taylor, förknippad med att göra förhandsberäkningar om hur 
någonting kommer att bli. Det sjunde syftet är att information används initialt för att motivera 
(Motivational) det personliga engagemanget eller deltagandet. Det åttonde och sista syftet 
med information är enligt Taylor att information används för att utveckla relationer människor 
emellan (Personal or Political) eller för att bli sammankopplad med andra människor. 59  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                        
59 Taylor 1991, s. 230 
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4. Metod och arbetssätt  
I detta kapitel presenteras den metod som uppsatsens empiriska del bygger på.  I avsnittet 
beskrivs val av metod, urval och tillvägagångssätt.  

4.1 Val av metod 
 
För att kunna kartlägga uppsatsens syfte har en kvalitativ metod valts. Detta för att belysa och 
få fram vad för information som är relaterad till informanternas arbetsuppgifter, i vilket syfte 
de söker information och vilka informationskällor de använder i sin yrkesutövning samt vilka 
informationskällor som efterfrågas. Frågorna behandlar och utgår från olika individers 
informationsbehov och utgår från en individuell subjektiv uppfattning. Detta resulterade i att 
den kvalitativa studiens närhet till intervjuobjektet övervägde vid metodvalet. I valet av 
metodlitteratur kommer jag utgå från Karin Widerbergs bok Kvalitativ forskning i praktiken 
för själva utförandet av intervjuerna och sättet hon ser på vad en kvalitativ intervju ger. I 
studien används även Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvangs Forskningsmetodik: om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Vidare kommer jag ytterligare belysa vad en kvalitativ 
studie kan ge min studie genom Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer. Tom Wilson nämner att 
en kvalitativ forskningsmetod är adekvat för att studera informationsbehov, för att den ger en 
bättre förståelse för användaren och dennes behov.60 Den kvantitativa metoden skulle förvisso 
kunna visa på olika individers syn på informationsbehovet men den skulle inte kunna 
förmedla den fördjupning som en kvalitativ metod ger.61 

I kvalitativa studier finns det flera olika metoder att välja bland för att komma fram till 
forskningsresultaten.62 För att uppnå syftet med min studie, det vill säga att undersöka vad för 
informationsbehov personer som arbetar aktivt med information och informationshantering 
har, har jag ansett det lämpligt att utföra intervjuer. En kvalitativ intervju utmärks av närhet 
mellan intervjuare och informant. Det är viktigt att som forskare nå förståelse för situationen 
som informanten befinner sig i och därigenom få fram användbar information.  Eftersom alla 
informanterna har olika arbetssituationer har det varit viktigt för studien att skapa närhet till 
informanterna, och genom intervjusituationen få fram en personlig beskrivning av den roll 
som informanterna har inom respektive verksamhet. Genom intervjuerna har jag även försökt 
urskilja handlingsmönster och försöka få fram en bild av hur de resonerar i arbetet med att få 
fram information i sitt arbete.  

Det som kvalitativ forskning lägger fokus på är att ta fram egenskapernas karaktär.  För att 
närmare precisera detta menar Holme och Solvang att det primärt är fenomens innebörd eller 
mening som den kvalitativa forskningen söker efter.63 Det kvalitativ forskning har för avsikt 
att få fram är främst djup och förståelse, alltså varför något är på ett visst sätt. När det gäller 
kvalitativa studier menar Trost att när en studie har för avsikt att ”[…]försöka förstå 
människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig”.64 Jag kommer utgå från Trost samt Holme 
och Solvangs sätt att se på vad en kvalitativ intervju ger för resultat.  

                                                        
60 Wilson 1981, s. 11. 
61 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn 1991, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 85.  
62 Holme och Solvang 1991, s. 249 ff. 
63 Holme och Solvang 1991, s. 15f. 
64 Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer, s.14 . 
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Under intervjuns gång är det viktigt att beakta hur mötet mellan intervjuaren och informanten 
fungerar. Det är viktigt att forskaren är förberedd på eventuella urspårningar och kan tolka 
situationen.65 Widerberg betonar att det som kännetecknar en kvalitativ intervju är att man 
följer upp delar av intervjupersonernas berättelse. Fördelen med intervjuer är att om 
eventuella missförstånd uppkommer kan intervjuaren förklara.  Genom att besvara och ge 
informanterna följdfrågor under intervjutillfället har jag beaktat detta. Informanterna har 
också i efterhand varit tillgängliga för att besvarat frågor via e-post eller telefon. Det som kan 
tala emot kvalitativa studier är att de ofta består av ett litet urval och inte kan generaliseras. 
När utsagor om informationsbehov studeras kan det vara svårt att uppnå exakta resultat. För 
att uppnå eller ge studien en högre reliabilitet och validitet kan olika metoder kombineras. 
Inom ramen för denna studie fanns det tyvärr inte utrymme för detta.  Intentionen med denna 
studie har inte heller varit att uppnå exakta resultat utan istället skapa en bild av 
informanternas informationsbehov och arbetssituation som nämnts tidigare.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Intervjuerna är semi-strukturerade vilket innebär att frågorna är indelade i teman med 
frågeställningar som ska täckas eller beröras under intervjun. De teman som jag valt att utgå 
från i intervjuerna försöker få fram hur arbetssituationen för informanterna i verksamheterna 
ser ut, vad för information och vilka informationsresurser som är viktiga för informanterna. 
Andra teman som behandlas är källkritik, det vill säga hur informanterna resonerar kring 
värdering av olika informationskällor samt vad för typ av informationsresurser informanterna 
använder och om det finns externa informationsresurser som är tillgängliga för informanterna. 
Externa informationskällor är bland annat tjänster som inte finns på informanternas 
arbetsplats.  

Semi-strukturerade intervjuer rymmer flexibilitet både när det gäller själva genomförandet 
och när det gäller intervjuguiden. Genomförandet blir mer flexibelt på så sätt att informanten 
kan fråga om det är någon fråga som är oklar under intervjuns gång. Detta möjliggör också 
improvisation i intervjun eftersom intervjuaren inte är bunden till frågorna i intervjuguiden i 
semistrukturerade intervjuer.66   

4.2.1 Utformning av intervjufrågorna 
 
Intervjufrågorna bygger, som jag nämnt tidigare, på en semistrukturerad intervjumall. Tanken 
med frågorna var att få med tre övergripande nivåer av informationsbehov. Utgångspunkten 
för frågorna har varit Wilsons informationssökningsmodell tillsammans med Taylors studier 
kring informationsbehov som behandlas i teoriavsnittet. Kortfattat är intervjufrågorna 
uppdelade i tre nivåer. Nivåerna är som följer: individen som söker information67, individens 
arbetsroll,68 och slutligen omvärlden/ miljö där individen utför sitt arbete med information.69 
När intervjufrågorna var sammanställda och godkända gjordes den första intervjun som fick 
ligga till grund för de efterföljande intervjuerna. Utfallet av intervjun blev inte så lyckat som 
jag önskat. Flera av frågorna blev missförstådda och jag som intervjuare kände mig inte 
bekväm med frågorna. Jag valde därför att omformulera och göra frågorna tydligare med 
större utrymme för flexibilitet. När ytterligare en intervju gjorts utvärderade jag resultatet och 
frågorna visade sig nu fungera bättre.  

                                                        
65 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 17. 
66 Bryman, Alan 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 304. 
67 Taylor 1991, s. 222. 
68 Wilson 2006, s. 8-9. 
69 Wilson 2006, s. 7. 
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4.3 Urval     
 
De personer som jag intervjuat har aktivt arbetat med information inom sitt respektive 
verksamhetsområde. Min tanke var att denna målgrupp även hade informationsansvar inom 
sina respektive verksamheter. Vad som ingick i detta ansvar var varierande eftersom 
verksamheterna, som intervjupersonerna arbetar i eller är engagerade inom, har olika sätt att 
arbeta på.  
 
I studien har inte någon skillnad gjorts avseende informanternas kön och ålder. Utifrån 
uppsatsens omfång har jag ansett det rimligt att begränsa studien till sex informanter. Givetvis 
påverkar omständigheterna kring studien valet av antal informanter samt hur mycket material 
intervjuerna genererar.70 En provintervju gjordes även innan de andra sex informanterna blev 
intervjuande. Eftersom jag ansåg att de sex intervjuerna genererat tillräckligt med material har 
jag valt att inte ha flera. Nyttan av ytterligare intervjuer stod inte i relation till de tids - och 
analysinsatser som då krävts.  

Tanken med studien har varit att informanterna i studien skulle representera olika 
arbetsmiljöer men med den gemensamma nämnaren att de alla på ett aktivt sätt arbetade med 
information inom sitt verksamhetsområde. Att det blev den här målgruppen är ingen slump 
eftersom det primära har varit att informanterna skulle ha stor vana vid informationssökning 
och att informationssökning skulle ingå som en viktig del i deras yrkesutövning. Eftersom jag, 
innan jag började studien, kände till fyra personer vilka jag uppfattat som arbetade i en 
informationsintensiv arbetsmiljö med dessa uppgifter, kontaktade jag dem. Jag frågade om de 
skulle vara intresserade av att bli intervjuade och berättade om kravet på att informanterna 
skulle ha ansvar för informationsarbetet i respektive verksamhet. Jag poängterade också att de 
skulle ha stor vana vid informationssökning och att informationssökning skulle ingå som en 
del i deras yrke eller befattning. Därefter fick jag genom rundringning till olika föreningar 
kontakt med de två återstående informanterna som är med. I urvalsprocessen för kvalitativa 
intervjuer strävas det efter att få en så stor variation som möjligt. Urvalet ska vara heterogent 
fast inom en viss homogen ram.71  I den här studien finns alltså sex personer som alla på ett 
aktivt sätt arbetar med verksamhetens informationsarbete, det är alltså arbetsuppgiften som 
håller informanterna samman inom en viss homogen ram.  

4.4 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna gjordes under vårterminen 2007 och informanterna kontaktades först via telefon 
eller mejl, därefter bestämdes tid och plats för själva intervjun. I fyra fall av sex utfördes 
intervjuerna på arbetsplatsen. Informanterna fick själva välja var de ville att intervjun skulle 
äga rum. Jag valde detta tillvägagångssätt eftersom jag ansåg att det var viktigt att utföra 
intervjuerna i en känd miljö för informanterna där de kunde känna sig trygga. Frågorna 
skickades till informanterna i förväg så de kunde förbereda sig.  Intervjuerna följer samma 
mall. Alla intervjuerna utom en spelades in med en inspelningsadapter till en Ipod. Dessa 
intervjuer har sedan transkriberats och sammanställts. Därefter har materialet tolkats med 
hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt och därefter har uppsatsens aktuella frågeställningar 
besvarats och sammanställts.  

 
 

                                                        
70 Trost 2005, s. 123.  
71 Trost 2005, s. 118. 
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5. Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultatredovisning. Kapitlet inleds med en kort 
presentation av informanterna och hur deras arbete med information ser ut. Därefter följer en 
redogörelse för det resultat som framkommit under intervjuerna. Här presenteras 
informanternas informationsbehov och vilken typ av information som är relaterad till 
informanternas yrkesutövning. Sedan följer en redogörelse av vad för strukturer 
informanterna har kring informationsinhämtningen, i vilket syfte informanterna söker 
information, vilka informationskällor som används i informanternas yrkesutövning samt hur 
de resonerar kring källkritik. Avslutningsvis görs en redogörelse av vilka informationskällor 
som informanterna efterfrågar.  

5.1 Informanterna 
 
Den första informanten kommer att benämnas tjänstemannen. Informanten arbetar som 
politisk tjänsteman i en kommun och är aktiv medlem i en politisk förening. Informantens 
informationsarbete handlar till största delen om att ta fram information för att förbereda 
beslut och projekt i föreningen. Informanten har en betydelsefull roll i arbetet med 
information. Han arbetar bland annat med att ta fram olika förslag som ligger till grund för 
föreningens prägel på olika beslut i kommunen.  Vidare har tjänstemannen det yttersta 
ansvaret för att informera föreningen om hur arbetet fortskrider i kommunen.  

Den andra informanten kommer från en scoutförening72 och benämnas scouten. Informanten 
arbetar ideellt på en lokalförening, är ledare för olika grupper, är med och arrangerar olika 
läger samt är aktiv i styrelsearbetet. Informantens informationsarbete handlar om att söka och 
ta fram information för att utveckla olika aktiviteter i föreningen.  Hon söker och tar fram 
information som behövs för styrelsens arbete och för presentation av föreningen i olika 
sammanhang.  

Det tredje informanten kommer från ett mindre kommersiellt reklamfilmsbolag och kommer 
att benämnas producenten. Producentens informationsarbete handlar till stor del om att 
kontakta och hålla sig uppdaterad om vilka personer utanför verksamheten som är viktiga för 
företaget. Informanten tar hand om all inkommande information. Företaget består av 
verkställande direktör och ett antal nyckelpersoner och informantens roll är att hålla dessa 
personer á jour med aktuell information som är av betydelse för verksamheten.    

Den fjärde informanten kommer från ett företag som producerar tekniska lösningar inom 
medicin och kommer att benämnas produktchefen. Företaget marknadsför it-baserade tjänster 
för sjukvården. Informantens informationsarbete handlar i första hand om att ta fram 
information om vad som sker på den tekniska marknaden, vilket utgör en stor del av arbetet 
på företaget.  
 
Den femte informanten kommer från en kommunal förvaltning och kommer att benämnas 
förvaltaren. Informanten är chef på en förvaltning. Informanten har ansvar för information 
gentemot ledningen i förvaltningen och informerar nämnden om vad som sker i förvaltningen 

                                                        
72 Scouting är en rörelse som funnits i snart hundra år och i föreningen anordnas aktiviteter för alla åldrar. Inom scouting ägnar man sig bland 
annat åt klättring, vara ute i naturen, paddla och åka på läger med mera. ( http://www.scout.se/reportage1__84.aspx 2007-09-17). 
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samt ansvarar för verksamhetens budget. Informanten är ansvarig för att ta fram och hantera 
politisk information som kan påverka förvaltningens arbete.  

Den sjätte informanten kommer också från en kommunal förvaltning och benämns 
personalkonsulten. Informanten arbetar på personalkontoret som personalkonsulent och har 
hand om frågor inom bland annat rehabilitering, friskvård, ledarskap, arbetarskydd och 
arbetsmiljö. Informantens informationsansvar innebär att samordna dessa frågor på 
förvaltningen. Han ansvarar också för att bearbeta och analysera information inom olika 
utredningsarbeten och för att förbereda olika ärenden.  

Alla intervjudeltagarna arbetar aktivt med information inom sin respektive verksamhet. 
Vilken typ av verksamhet som de arbetar inom varierar men gemensamt för den här gruppen 
är deras arbetsuppgifter med att hantera och ta hand om informationen inom verksamheten. I 
nästa avsnitt redogörs vilken information som är relaterad till informanternas arbetsuppgifter. 
 
5.2 Informationsbehov 
 
I det här stycket redogörs för vad informanterna svarat på frågorna, var de upplever att de har 
för informationsbehov för det arbete som de utför samt hur och på vilket sätt de söker 
information. 

Det finns stora variationer när det gäller ämne och innehåll i den information som söks bland 
informanterna. Ämnet beror givetvis på vilket område informanten verkar inom. 
Informanterna i den här studien söker information inom bland annat politik, friskvård och 
hälsa, reklam och film samt medicin och sjukvård. Fokus för den här studien är på vad 
informanterna upplever som relevant information, vad som finns tillgängligt och hur de söker 
information.  

När informanterna söker information utifrån sin arbetsroll framhåller nästan alla 
informanterna att kontakter/nätverk och att arbeta i samråd med andra inom verksamheten är 
en viktig del. Detta är något som också påverkar deras sätt att förhålla sig till information. Ett 
exempel kan nämnas att tjänstemannen i sitt vardagliga arbete med information ofta vänder 
sig direkt till informationskällan Stadens förvaltningar och stadskansliets tjänstemän blir för 
honom den naturliga informationsresursen. Inom den verksamhet som tjänstemannen, 
förvaltaren och personalkonsulenten arbetar finns stor tillgång till politisk information. 
Informanterna är alla är angelägna om att söka information inom sin respektive verksamhet 
och framhåller den som en viktig bas för informationssökandet. 

Förvaltaren arbetar mycket inom sin verksamhet med att delegera ansvarsområden.  Hennes 
arbetsroll med ett ledningsansvar innebär att hon kan delegera arbetet med att ta fram 
information som förvaltningen behöver. Hon låter exempelvis juristerna arbeta med att ta 
fram den juridiska informationen. Kontakten med kollegor och att engagera olika personer i 
arbetet är en viktig del för att få fram rätt information.  

Scouten söker också information inom den egna verksamheten. Hon vänder sig direkt till 
medlemmarna i föreningen för att få tips och önskemål. Dessutom söker hon ofta information 
på den rikstäckande hemsidan för förbundet. Där finns information om aktuella händelser 
inom scoutrörelsen. Scouten nämner också att hon ”ofta bollar idéer” med andra i föreningen 
för att få fram relevant information.  Oftast är det inom den egna verksamheten som hon får 
fram aktuell information.  

Producenten vänder sig ofta i första hand till personer inom företaget som han vet känner till 
vilken typ av information som behövs om exempelvis nya programvaror inom film och 
reklam, uppdateringar eller maskinvaror. Viktig kunskap som är relaterad till hans 
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arbetsuppgifter finns enligt producenten inom företaget. Det är egentligen bara vid 
administrativa frågor i det vardagliga arbetet som producenten får extern hjälp, från ett annat 
företag. Vilken information han behöver är mångfacetterad. När producenten letar efter bra 
regissörer, menar han att det ibland är svårt om de är för etablerade. Han menar att det är kan 
vara en fördel att ta in någon som är ny i branschen. Hur producenten löser den 
arbetsuppgiften handlar om att nätverka, Ofta handlar det om att ”känna någon som känner 
någon”. Det ”informella nätverket” är för honom en viktig informationskälla. 

Tjänstemannen menar att genom att ständigt vara aktiv i föreningen får han stöd och hjälp 
med information om olika pågående kampanjer och dylikt. För att få information går han ofta 
på studiebesök och kurser. Förutom tjänstemannens eget arbete med information menar han 
att de politiska tjänstemännen tillsammans med verksamhetssekreterarna primärt ska förse 
föreningen med information. Tjänstemannen har ett stort behov av att veta vad som händer 
inom verksamheten och att dessutom hålla sig uppdaterad om vad som sker utanför själva 
verksamheten. Han styrs av partiet och av aktuell samhällspolitik. För att utföra sitt arbete 
använder tjänstemannen och förvaltaren både interna och externa databaser. Där kan de ta del 
av handlingar som inte är offentliga. Exempel är nämnder och bolagsstyrelsers delrapporter. 
Dessutom är det viktigt för tjänstemannen att i den dagliga arbetsrutinen granska nyhetsflödet. 
Personalkonsulten söker information för att kunna förbereda ärenden som tas upp i personal- 
och verksamhetsutskottet eller kommunstyrelsen. Personalkonsulenten är 
samordningsansvarig för frågor och information rörande arbetsmiljö, rehabilitering och 
friskvård i kommunen. Information som rör dessa ämnen är alltså viktig för informantens 
arbete. Han behöver också information om personalsociala ärenden, det vill säga 
utredningsarbeten och övrigt personalarbete som han arbetar med.  

Produktchefen uttrycker att företaget han arbetar på är mycket beroende av vad som händer 
på den tekniska marknaden. Detta är något som han främst låter teknikerna på företaget 
bevaka. Detta gör de genom olika forum, chattsidor, e-postlistor och liknande. Informanten 
har mycket personlig kontakt med tekniker eftersom de har specialkunskaper om 
programutveckling och teknik inom området.   

5.2.1 Strukturer kring informationsinhämtning 
 
I detta avsnitt beskrivs hur informanterna gör för att hitta information och om det finns någon 
medveten strategi för att inhämta information samt om det eventuellt finns någon funktion för 
omvärldsbevakning.   
 
Tjänstemannen menar att det ”tillämpas en mer informell arbetsform” för själva 
informationsinsamlandet. Informanten menar att mycket av det arbete han utför blir ad hoc. 
Han kallar det för en informell variant av informationsinhämtning.  

Producenten menar att informationsinhämtningen till största delen går ut på att prata med 
folk som arbetar inom samma yrkesgren. Han menar att den informella delen är oerhört 
viktig. Vidare menar han att ”affärer görs alltid människor emellan, de görs aldrig med 
företag”. Personer i och utanför verksamheten är viktiga för producenten och bygger inte på 
att ha någon bestämd struktur. Externt går informationshämtningen till stor del ut på att hålla 
sig uppdaterad med personer som är viktiga för företaget. Att vara producent innebär ”att ha 
allt material samlat i datorn och i huvudet”. Har han en uppgift som ska utföras så måste han 
veta vem han ska ta kontakt med i olika ärenden. Han måste veta vad de kostar och vilken 
kunskap de har. Han anser inte att informationsanskaffningen tar för mycket tid i anspråk. I 
undantagsfall kan han köra fast. Han menar att allt går att lösa även om svårigheter ibland 
uppstår. 
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Scouten svarar att ”i föreningen försöker man hålla sig uppdaterade om vad som händer inom 
området”. Scouten arbetar utifrån speciella stadgar och det finns även mål och strategier som 
hon följer. Exakt vad dessa stadgar innebär framkommer inte, men de är utarbetade av 
riksföreningen. Karen Nowé Hedwall nämner i sin studie att traditioner och värderingar är 
två faktorer som påverkar informationsarbetet hos enskilda individer.73 Jag får uppfattningen 
att detta är som viktigt hos många av informanterna i den här studien. Framför allt hos 
tjänstemannen, scouten och förvaltaren. En gemensam attityd är att de ofta vänder sig till 
informationskällor och personer inom verksamheten.  

Produktchefen menar att det är upp till varje medarbetare att se till att de har den information 
som de själva behöver för att kunna utföra sitt arbete. Målet är att alltid hitta ”starka källor”, 
det vill säga pålitliga källor, men det finns inte någon som primärt har ansvar för att det finns 
tillgång till rätt informationsresurs. Alla har ett eget informationsansvar.  

Förvaltaren uttrycker att det inte finns någon strategisk informationsinsamling, men 
poängterar att ”alla anställda har ett informationsansvar”. Alla informanterna poängterar att 
det ska finnas ett informationsansvar hos alla medarbetare. Förvaltaren nämner exempelvis 
att ekonomichefen ska vara uppdaterad inom sitt område. När det gäller olika juridiska frågor 
är det juristerna som ansvarar för aktuell information genom att förvaltningen prenumererar 
på juridiska tidskrifter och rättsfall. Förvaltaren kan på så sätt lättare hålla sig uppdaterad 
avseende information som är relaterad till arbetet. Förvaltningen får regelbundet information 
genom att prenumerera på tidningar, information från Sveriges kommuner och landsting samt 
genom information från olika myndigheter. 

Sammanfattningsvis har ingen av informanterna någon speciell struktur för 
informationsinhämtningen. Även om det inte finns någon struktur upplevs framför allt 
förvaltaren mer bunden eller styrd i sitt informationsarbete. Hon har ”regler och ramverk att 
förhålla sig till såsom lagar olika föreskrifter och myndigheter.” Det finns inga formella 
former för arbetet med information men hon poängterar att alla inom sitt respektive område 
inom verksamheten har ett ansvar mot förvaltningen. Även tjänstemannen har föreskrifter att 
arbeta efter men menar att de tillämpar en informell variant av informationsinhämtandet.  
Hos informanterna upplevs en allmän attityd att alla i verksamheten har någon form av 
informationsansvar samt att förståelse och traditioner påverkar arbetet hos enskilda individer.  

5.2.2 Informationssökningssyften  
 
I det här stycket redogörs för i vilket syfte som informanterna söker information. 
Informanterna i den här studien har undersökts utifrån arbetsrollen. Den innebär att 
informanterna oftast har någon form av förpliktelse mot den verksamhet som de arbetar eller 
verkar inom. I arbetsrollen utför en person olika uppgifter och för att kunna utföra dessa söks 
information. Syftet med varför information söks kan variera från att behöva informationen för 
att bekräfta, få förståelse för något eller till att kunna användas i förebyggande syfte. 

Enligt tjänstemannen ska de som politisk förening ”inte bara reagera på det som händer utan 
också agera”, vilket är hans ambition när han söker information.  

Förvaltningschefen nämner flera olika områden som hon söker information inom för att hålla 
sig uppdaterad. Hon nämner bland annat arbetet i riksdag/regering, olika myndigheter, 
begravningsbyråer, mäklare samt trender och händelser i omvärlden såsom flyktingströmmar 
och politiska förändringar.  Hon håller sig uppdaterad om händelser som kan påverka 

                                                        
73 Nowé Hedwall 2007, s. 2-6. 
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förvaltningen, såsom nya statliga utredningar. För förvaltningschefen är det viktigt att hålla 
sig uppdaterad med regerings- och riksdagsbeslut samt övriga samhällsfrågor 

Ett annat syfte med att söka information är att kunna utveckla en verksamhet. Exempelvis 
söker scouten information för att kunna utveckla föreningens aktiviteter inom minior- och 
juniorgrupperna (olika aktivitetsgrupper inom scoutföreningen). Producenten söker 
information för att kunna utveckla sin reklamverksamhet och för att få fram nya 
programvaror för film och reklam, uppdateringar, aktuella inspelningslokaler med mera. 
Dessutom gör han research inför olika projekt eller försöker hitta personer som kan göra det 
åt honom. När han söker information är det för att få fram anställningsförfaranden, eventuella 
delägare och nya projekt att arbeta med. Han är oftast nöjd med den information som han får 
fram. Produktchefen nämner att han ofta söker information via olika kanaler som kan leda till 
utveckling av en ny produkt inom verksamheten.  

Alla informanterna söker ofta information för att förbereda sitt arbete, Några exempel på 
olika sätt att förbereda arbetsuppgifter är följande; förbereda styrelsemöten (scouten), 
förbereda aktuella frågor och formulera underlag för verksamheten (personalkonsulenten), 
förbereda ärenden som tas upp i personal- och verksamhetsutskottet eller kommunstyrelsen 
(personalkonsulenten och tjänstemannen) svara mot nämnden det vill säga de politiker som 
har hand om förvaltningen (förvaltaren) och hantera olika ärenden (personalkonsulenten).  

Tre av informanterna nämner att de söker information för att kunna ta beslut. Exempel är 
personalkonsulenten som söker information inför inköpsbeslut eller beslut angående olika 
trycksaker, lönebidragsärenden och rehabiliteringsärenden. Vidare menar 
personalkonsulenten att det i samband med beslutsfattandet är upp till respektive tjänsteman 
att ta fram det material som behövs. Tjänstemannen nämner att han söker information för att 
kunna sätta miljöpartiets prägel på besluten som tas.  Förvaltaren berättar att inom det 
aktuella verksamhetsområdet fattas vissa beslut med utgångspunkt från lagtexter, främst 
föräldrabalken och förvaltningslagen.  

Det sista informationssökningssyftet som nämns är, att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Scouten säger att hennes ”informationssökning främst handlar om att kunna utföra arbetet i 
styrelsen”, där hon har ett stort ansvar. I intervjun med tjänstemannen framkom att han i sitt 
arbete söker information bland annat för att sätta partiets prägel på olika förslag som läggs 
fram.  Förslagen ska vara kopplade till föreningens/partiets visioner. För att kunna uppfylla 
alla dessa informationssökningssyften som tidigare nämnts, väljs ett antal informationskällor 
ut. 

5.3 Informationskällor  
 
I det här avsnittet görs en redogörelse för vilka informationskällor som används i 
informanternas yrkesutövning. Frågeställningar som besvarat är bland annat vilka 
informationsresurser eller informationskällor som informanterna har och vilka 
informationskällor som de föredrar i sitt arbete samt hur de får tag på informationskällorna.   
 
Under intervjuerna framkom att informanterna i stora drag använde sig av följande 
informationskällor; böcker, databaser, internet, kontakter/nätverk och tidningar 
(dagstidningar och facktidningar). Först följer en kort översikt över informationskällor som 
används och av vem. I den efterföljande texten görs en mer specifik redogörelse för vilka 
informationskällor det rör sig om. 
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  Bibliotek Böcker Databaser Dagspress 
Tjänstemannen x x x x 
Scouten x x   
Producenten (x)   x 
Produktchefen x x  x 
Förvaltaren  x x x 
Personalkonsulten  x x x 

 

 Facktidningar Internet Kontakter/ 
Nätverk 

Tjänstemannen  x x 
Scouten x x x 
Producenten  x x 
Produktchefen x x x 
Förvaltaren  x x  
Personalkonsulten x x x 

5.3.1 Böcker och bibliotek 
 
Den första kategorins informationskällor är både böcker och bibliotek. De informanter som 
framför allt framhåller bibliotek och böcker som en viktig informationsresurs är 
förvaltningschefen, tjänstemannen och personalkonsulten. Personalkonsulten söker framför 
allt information i böcker inom områdena personal, ledarskap, organisation, rehabilitering, 
arbetsmiljö och friskvård. Han går dock inte så ofta på biblioteket för att låna böcker utan han 
köper dem istället. Även förvaltaren köper in aktuell litteratur inom sina ämnesområden.   

De övriga informanterna använder sig inte av biblioteket i någon större utsträckning. Vad 
som är den bakomliggande orsaken är svårt att veta men producenten menar att han ”av 
ideologiska skäl absolut tycker att biblioteket är en tillgång för företaget” men hans åsikt är 
att det måste bli ”sexigare och bättre” och bör enligt honom profilera sig bättre. Vidare menar 
han att idag är information så lättillgänglig att biblioteken måste visa att det är kvalitet som 
tillhandahålls. I sitt arbete har han använt sig av biblioteket för att få inspiration. Han 
uppskattar miljön i biblioteket, men går inte så ofta dit i det dagliga arbetet.   

Förvaltaren nämner att hon väljer att inte använda sig av biblioteket därför att arbetet på 
förvaltningen ofta kräver ställningstagande i känsliga ärenden. Detta menar hon kräver 
tillgång till speciella informationskällor som kräver skyddande av integritet och tillgång till 
den senaste lagstiftningen. Enligt produktchefen finns det på företaget allt från databaser, 
tidningar och adressregister till böcker. Företaget har sina lokaler på ett kontorshotell. Där 
finns också företag inom samma ämnesområde, det vill säga medicin. På företagshotellet 
finns också ett litet obemannat bibliotek/ informationsställe. Detta gör att produktchefen inte 
har något behov av att gå till biblioteket. Tjänstemannen använder ofta 
kommunalförvaltningens egna bibliotek när han söker information. Personalkonsulten anser 
att ”biblioteket inte bara skulle kunna vara en informationsresurs åt hans arbetsplats utan att 
det faktiskt är det”. Han går dock sällan till biblioteket för att söka information. 

5.3.2 Databaser 
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Flera av informanterna i den här studien använder databaser. Tjänstemannen och förvaltaren 
använder kommunstyrelsens/ stadskansliets databaser och dessa kategoriseras som interna, 
eftersom de finns inom den egna verksamheten. Förvaltaren nämner också att hon använder 
föreningen Sveriges överförmyndares databas och straffregistret samt databasen Rikslex som 
gäller för lagar och abonnemangstjänsten Notisum.74   

En annan intern databas som används av personalkonsulenten är Sveriges kommuner och 
landstings databas. Tjänstemannen använder sig av olika budgetdatabaser och statistiska 
databaser. Dessa är av extern karaktär, eftersom de inte finns inom verksamheten.  Likaså de 
databaser som förvaltaren använder såsom konkurrensdatabaser, olika upplysningscentraler, 
kreditupplysning och befolkningsregistret. Flera av de interna databaserna kan inte användas 
av allmänheten och är i flera fall sekretessbelagda.  

5.3.3 Dagspress och facktidningar 
 
En annan informationskälla som används frekvent av informanterna är tidningar och 
dagspress. Tjänstemannen, förvaltaren och produktchefen är de av informanterna som 
tydligast uttrycker att tidningar/dagspress är en viktig informationskälla som de använder 
dagligen. Tjänstemannen har tillgång till aktuell dagspress och stadsdelstidningar och han 
bevakar dagstidningarnas nätupplagor. Produktchefen använder sig ofta av media som 
informationskälla, exakt vilken media framgår inte. Förvaltaren berättar att juristerna på 
förvaltningen prenumererar på aktuellt material från Nordstedts förlag och på 
arbetsrättsinformation.  Scouten föredrar att läsa och söka information i distriktstidningarna 
för föreningen.  
 
Produktchefen nämner att det i anslutning till kontorshotellet75 finns ett informationsställe 
med tidningar, tidskrifter och dylikt. Produktchefen berättar att företaget har ett stort behov 
av information, speciellt inom områdena teknik och medicin. På personalkonsultens 
arbetsplats prenumererar man på diverse tidskrifterna såsom Personal och ledarskap, 
Arbetarskydd och Samhall. Förvaltaren nämner inga specifika tidningar men läser och följer 
dagsnyheterna.  

5.3.4 Internet 
 
Alla informanterna söker mer eller mindre aktivt information på internet. Tjänstemannen, 
producenten och scouten nämner att de använder internet för att få generell information eller 
för att få en första inblick i arbetsuppgifterna.  

Eftersom internet i princip är oändligt som informationskälla är det intressanta i 
sammanhanget att ta reda på hur de använder internet genom att ta reda på vilka sidor de 
besöker och hur de relaterar till internet som informationskälla. Tjänstemannen nämner att 
”internet används flitigt, inte minst när det gäller att söka källor som är säkra till exempel 
riksdagens och regeringens hemsida och Sveriges kommuners och landstings hemsida”. Även 
förvaltaren besöker Sveriges kommuner och landstings hemsida för att få fram information 
om utredningar och rapporter från regering/riksdagen. 

Produktchefen säger att ”förutom kontakter är det främst internet som används för att hitta 
information.” Produktchefen nämner särskilt sökmotorn Google och anser sig nöjd med den 
information han hittar där. Han tycker inte att det är speciellt svårt att hitta den information 
han behöver. Personalkonsulten tycker att arbetet under hans tid på förvaltningen har 
                                                        
74 Notisum är enligt hemsidan ”Notisum Rättsnätet och Rättsnätet+ Miljö är abonnemangstjänster som erbjuder lagbevakning och 
fördjupad information med inriktning på jurister, chefer och handläggare på myndigheter.” http://www.notisum.se/ (2009-12-08) 
75 Lokal med flera mindre företag i samma verksamhetsområde 
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förändrats på så sätt att han numera använder internet till mycket av det arbete som han utför. 
Han prenumererar också på fler tidningar nu än han gjorde tidigare men han föredrar internet 
när han söker information. Förutom att få bekräftelse används internet för att få en första 
inblick i ett ämne. Detta nämner samtliga informanter i intervjun. Vidare använder 
informanterna internet som ett sätt att få bekräftelse eller verifiera andra informationskällor.  
 
5.3.5 Kontakter /Nätverk 
 
Kontakter och personliga nätverk, värderas högt av alla informanterna. Hos alla 
informanterna finns det ett stort behov av att kunna samtala och att ha kontakt med andra 
som arbetar inom liknande områden för att utbyta erfarenheter och kunskaper. 
En intern informationskälla som ofta används av tjänstemannen är att han rådfrågar 
tjänstemän och politiskt förtroendevalda. En extern informationskälla som han använder är 
kontakter utanför verksamheten.  Ett kontaktnät som han ”kontaktar så gott som dagligen.” 
Scouten tycker oftast det är bättre att fråga någon om det är något hon är tveksam om”. Hon 
bollar också idéer med andra i föreningen (intern) inför olika möten eller söker information 
om vad som händer inom föreningsvärlden. Scouten nämner att det finns flera olika forum 
(både externa och interna) där hon får fram bra information men hon efterlyser bättre 
kommunikation mellan de olika distrikten och riksföreningen.  

Producenten nämner åtskilliga gånger under intervjun att han ”för att få fram information ofta 
vänder sig direkt till nyckelpersoner som är ansvariga inom ett specifikt ämne.” Enligt 
producenten är det allstå viktigt att ha relationer med nyckelpersoner inom samma 
verksamhetsområde. Detta innebär att han prioriterar informationskällor som klassas både 
som interna och externa. Genom att både ha dessa kontaktnät anser han att företaget har 
tillräckligt med informationsresurser. Hans informationsanskaffningsarbete har förändrats på 
så sätt att kontaktnätet har utökats och att han använder internet i större utsträckning än 
tidigare. Producenter berättar att när de på företaget värvar nya talanger söker de studenter 
från olika medieutbildningar. 

Producenten menar att förutom internet är det producenter (inom samma område), 
produktionsledare, VFX - artister (personer som gör 3D) och redigerare som är de viktiga 
informationsresurserna för att få fram information för verksamheten (interna). Han menar att 
i det här verksamhetsområdet är det mycket ”skvaller som är själva informationskällan”. 
Hans reflektion är att detta känns som en ganska lös och bräcklig grund för ett företag att stå 
på.  

Produktchefen menar att för att få primärkällor rådfrågar han kunder och läkare (inom 
området) direkt om vad de har för önskemål. Dessa kontakter värderar han högt. 
Produktchefen håller ibland i utbildning för kunderna och då får han värdefull respons på hur 
företaget kan arbeta vidare med olika produkter.  

En extern informationskälla som flera av informanterna prioriterar är kontakterna med 
externa kollegor (i andra kommuner) som personalkonsulenten och förvaltaren nämner att de 
kontaktar när de behöver hjälp om något problem uppstår. Nätverk är en viktig 
informationskälla för flera av informanterna. Förvaltaren diskuterar ofta med sina kollegor 
(internt) på avdelningen och mejlar till kollegor utanför verksamheten för att få information. 

5.4 Informationskällor och källkritik  
 
I det här avsnittet redogörs för hur informanterna uppfattar och relaterar till källkritik, hur de 
gör för att värdera informationskällor och om de känner att de har tillräckligt och om de är 
tillfredställda med de informationsresurser som de har. 
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Tjänstemannen anser att genom att använda myndigheternas hemsidor så säkerställs en högre 
grad av tillförlitlighet. Han upplever att de flesta tjänstemän inom verksamheten klarar av att 
leva upp till en rimlig objektivitetsgrad. Men som politiska tjänstemän måste de tillsammans 
med sin fullmäktigegrupp och medlemmar på medlemsmöten ibland, ”stöta och blöta” vad 
som kan ligga bakom, varför viss fakta framkommit och hur det kommer sig att vissa 
slutsatser har dragits i det informationsmaterial som de använder som källor. Om problem 
uppstår kan han få hjälp av stadskansliet eller av någon tjänsteman. Bekräftelse är ett viktigt 
element i arbetet med källkritik hos informanterna. Problem med att finna relevant 
information och förhålla sig till den handlar i många avseenden om hur komplexa eller enkla 
problemen i arbetssituationen är.76 I tjänstemannens arbete ingår det många komplexa 
element såsom värderingar kring om information kan vara partisk eller inte. Något som han 
anser sig vara ytterst medveten om.  

När producenten tar upp relevans och källkritik framhåller han egentligen bara att om han har 
med en publicerad källa att göra så anser han att den är relevant. Några ytterligare synpunkter 
framkommer inte. Han förklarar inte heller vidare vad han menar med publicerad 
informationskälla.  

Förvaltaren anser att de ofta är säkra på källorna men det som skapar osäkerhet är om de fått 
in all information som är tillgänglig och relevant. Det kan också variera hur nöjda de är med 
informationen. Det kan hända att de är missnöjda med hur kommittéer skriver och det händer 
att förvaltningen får olika information gällande samma beslut. Detta kan i sin tur leda till att 
de måste gå tillbaka till källan för att få korrekt information. I stora drag anser förvaltaren att 
de har tillräckligt med informationsresurser men att det ibland tar mycket tid för att hitta rätt. 

Produktchefen har inget direkt svar på om de har någon speciell strategi angående hur 
företaget ställer sig till värdering och relevans av informationskällor. Han anser att de har 
tillräckligt med informationsresurser och att det inte förekommer några större problem när 
han söker information.  

Scouten känner sig oftast nöjd med den information hon får. Hon anser sig ha en känsla för 
vad som är tillräckligt bra och vad som är dålig information på internet. Hon sätter stort värde 
på de böcker som de har i köpt in till kåren, eftersom dessa valts ut av föreningen. Hon tycker 
att de har bra med resurser, men hon framhåller att man alltid på något sätt kan få fram mer 
information. Föreningen måste utvecklas och därför måste de ta fram nya programförslag för 
föreningen. Det gäller att hela tiden komma med nya förslag och idéer för den fortsatta 
verksamheten. Scouten upplever inga direkta problem när det gäller informationssökning.  

Personalkonsulten upplever att de har relevant information. Han säger att det är viktigt att 
sovra och filtrera bland information som de får in. För att värdera informationen utgår han 
från sina egna kunskaper och erfarenheter samt samtal med andra som arbetar med 
personalfrågor. För att värdera information på så sätt bygger man upp en slags omedveten 
funktion för att hitta relevant information. Detta är inget som han reflekterat över tidigare 
men det bara fungerar så.   

5.5 Efterfrågan och problem kopplat informationsinhämtning 
 
I det här avsnittet kommer en redogörelse för vad slags informationskällor som efterfrågas av 
informanterna. Först presenteras en kortfattad översikt i tabellform över vad som efterfrågas 
av informanterna. I intervjufrågorna blev informanterna tillfrågade om de kunde komma på 
något som skulle underlätta informationsanskaffningen. Vidare blev de tillfrågade om en 

                                                        
76 Taylor 1991, s. 224- 226. 
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extern informationstjänst skulle kunna se ut för att underlätta arbetet. Resultatet på dessa 
frågor kommer att beskrivas tillsammans med de problem som informanterna upplever att de 
har.  
 

Tjänstemannen Extra utredare 
En portal med samlad information (nyhetsportal). 
Tillgång till handlingsprogram som ännu inte är 
färdigutredda.  
Faktaunderlag som är ”färdigpaketerade” med flera 
varianter/alternativ till de olika förslagen som 
kommer in till stadskansliet. 

Scouten Någon form av samlad information.  
Bättre kommunikation och kontakt med 
distriktsstyrelsen 

Producenten En jourhavande informationsskaffare 
Produktchefen En extra person som ansvarar för research. 

Mer riktad information.  Informationen ska också 
vara färdiggallrad och lättillgänglig. 

Förvaltaren Önskar sig nyheter inom socialtjänsten och 
förändringar som sker inom LSS lagstiftningen.  
En gemensam portal för länsstyrelserna, domstolarna, 
socialtjänsten och vården.  
Oberoende information.  
Mer kontakt med universitetsbiblioteket  

Personalkonsulenten Önskar att det fanns ett nyhetsmejl eller databas med 
information inom hans område.  
Sökfunktioner med urvalskriterier som styr 
”filtreringen” 

 

5.5.1 En extra person  
 
De informationskällor som efterfrågas bland informanterna påminner mycket om varandra. 
Tre av informanterna önskar sig en extra person som kunde hjälpa dem med arbetet att söka 
information. Tjänstemannen anser att något som kunde underlätta informationsanskaffningen 
vore att ha några extra utredningsmän som kunde hjälpa dem att komma fram med alternativa 
förslag. Han upplever sig ofta ha tidsbrist. Producentens drömresurs är en jourhavande 
informationsanskaffare som han skulle kunna ta kontakt med vid eventuella behov. 

Scouten och förvaltaren önskar sig bättre kontakt inom verksamheten och med andra aktörer 
runt omkring verksamheten. Scouten nämner att hon önskat bättre kommunikation mellan 
kåren och distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen har representanter ut till de olika kårerna men 
kontakten med dessa fungerar inte menar informanten. Förvaltaren önskar sig bättre kontakt 
med universitetsbiblioteken där hon menar att hon kan hitta information till sina 
arbetsuppgifter.    

5.5.2 En informationsportal  
 
Flera önskar sig en portal där information finns samlad. Tjänstemannen nämner att han gärna 
skulle vilja ha en nyhetsportal och framhåller att ”om det fanns möjlighet skulle han gärna 
vilja få tillgång till handlingsprogram eller partiprogram (inom partiet) som ännu inte är 
färdigtutredda”. Även förvaltaren önskar sig en informationsportal. Om det skulle vara 
möjligt hade förvaltaren gärna sett att det fanns en slags gemensam portal för länsstyrelserna, 
domstolarna, socialtjänsten och vården. Hon hade också önskat en portal där lagar och regler 
uppdaterades kontinuerligt. Vidare saknar förvaltaren nyheter inom socialtjänsten och 
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förändringar i LSS77 lagstiftningen. 

Önskan om en nyhetsportal leder in på nästa efterfrågade informationsresurs, nämligen 
färdiggallrad och paketerad information som på ett sätt liknar önskan om en 
informationsportal.  

5.5.3  Färdiggallrad och paketerad information 
 
Produktchefen framhåller att om han hade haft tillgång till en extern informationstjänst så 
hade han önskat mer riktad information.  Han skulle då vilja att informationen var 
färdiggallrad och lättillgänglig. Han anser att det skulle vara svårt att låta någon utomstående 
göra sökningar åt företaget men att däremot ha en person inom företaget som ansvarar för 
research skulle vara en fördel. Han menar att ju mer man kan inom ett område desto lättare 
blir det att få ett intressant urval. När någon på företaget hittar intressant information lagras 
denna i ett arkiv i mappar med aktuella ämnen.  

Om problem uppstår i samband med produktchefens arbete med information är dessa mest 
relaterade till att veta hur han på snabbaste och enklaste sätt hittar svaret på det han söker. 
Detta tror han dock kommer att bli lättare med tiden beroende på att han skaffar sig mer 
erfarenhet.  

Tjänstemannen skulle också vilja ha faktaunderlag som är paketerat där flera 
varianter/alternativ till stadskansliförslagen fanns. Detta skulle vara intressant för att på så 
sätt få en större referensram. Han framhåller att det hade varit intressant att se hur andra 
kommuner agerat i liknande frågor.  

Personalkonsulenten skulle om det fanns möjlighet, kunna tänka sig att prenumerera på ett 
nyhetsmejl eller en databas med information som rör just hans område och han önskar att det 
fanns en sökfunktion med urvalskriterier som styr filtreringen.  Han nämner att han ibland 
upplever problem med just ”filtreringen” och ”att snabbt hitta det han behöver vid olika 
tillfällen.” Han anser att mängden information som ständigt kommer in till förvaltningen är 
ett stort problem.  

Även scouten skulle vilja ha någon form av samlad information, vilket skulle underlätta 
hennes arbete. Det skulle vara en fördel att låta någon annan göra sökningar åt föreningen och 
att hålla reda på olika aktiviteter. I sitt arbete efterlyser förvaltaren oberoende information, det 
vill säga att den inte är vinklad av politiska faktorer. Hon lever ofta med funderingen ”är detta 
verkligen allt?” 

 

 

 
 
 

 

 
 

                                                        
77 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån de teorier som presenterades i 
kapitel tre. Kapitlet är indelat utefter följande indelningar: informationsbehov, 
informationssökningssyften, informationskällor, och slutligen begränsningar och problem 
kring informationsinhämtning.  

6.1 Informationsbehov  
 
Vilka faktorer är det som gör att vi söker information? Vad är det för informationsbehov som 
står bakom? Buckland nämner individens frågor, som ofta bottnar i en brist på kunskap, som 
den drivande kraften i alla informationssökning.78 Byström menar att information är ett 
abstrakt verktyg som innebär att en arbetsuppgift kan genomföras och slutföras.79 Taylor 
nämner omvärlden som en viktig del i informationssökningen. Omvärlden påverkar enligt 
Taylor, både flödet och användandet av information genom i förhand bestämda kriterier som 
bestämmer hur information värderas.80  

För informanterna i den här undersökningen är användningen av information kopplat till den 
verksamhet som de arbetar inom på så sätt att de ska kunna uppfylla det affektiva 
informationsbehovet. Att informationsbehovet är affektivt betyder att en individ befinner sig 
i ett socialt samspel (inom en verksamhet) och söker information.81 Detta innebär att det finns 
olika intressedomäner som styr vilka utmärkande egenskaper som informationshanteringen 
innehar i en verksamhet. En sådan egenskap är exempelvis vilken typ av information som 
finns tillgänglig, hur man söker och hittar information, samt i viss utsträckning även vilket 
förhållningssätt verksamheten eller individen har gällande begrepp som reliabilitet. 82  

Eftersom informanterna kommer från olika yrkeskategorier finns det skillnader på vad för typ 
av information informanterna söker, rent ämnes- och innehållsmässigt. Exempel på sådana 
skillnader är att de söker information inom områdena politik (tjänstemannen, förvaltaren, 
personalkonsulten), friskvård och hälsa(personalkonsulten), reklam och film (producenten) 
samt medicin och sjukvård(produktchefen). 

När informanterna söker information i sin arbetsroll framhåller i stort sett alla att sociala 
kontakter och nätverk samt att arbeta tillsammans med andra på olika sätt är en viktig del i 
hur de tillgodose sitt informationsbehov. Information tas fram på detta sätt både genom att 
informanterna vänder sig till personer inom och utanför verksamheten. När informanterna 
pratar om begreppet information refererar de antingen till en konkret informationskälla eller 
en mänsklig kontakt för att få fram information som är relaterad till deras arbetsuppgifter.  

För att kunna tillgodose sina informationsbehov har informanterna olika sätt att få fram 
information. Hur de går tillväga för att göra detta påverkas av strukturer som finns inom 
deras respektive verksamhet. Taylor menar att det finns olika generella områden som 
påverkar användandet av information. Ett sådant område är exempelvis organisationens 
påverkan (Importance of Organization) och handlar om hur mycket organisationers struktur 
och stil påverkar olika typer informationsanvändare.83 Ett exempel på en sådan struktur är 

                                                        
78 Buckland 1991, s. 85. 
79 Byström 1999, s. 29. 
80 Taylor 1991, s 218. 
81 Wilson 2006, s. 8-9. 
82 Taylor 1991, s. 227. 
83 Taylor 1991, s. 227. 
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hur informationshanteringen ser ut hos olika användare och om det finns något formellt sätt 
att bevaka omvärlden.  

I resultatet beskriver informanterna några informella varianter av hur de går tillväga för att 
hitta vad de söker. Gemensamt för förvaltaren och scouten är att de upplever sig ha strukturer 
som de måste följa. Förvaltaren säger att de har ”regler och ramverk” att följa. Scouten 
nämner att det finns ”speciella stadgar och mål och strategier som de följer”.  I övrigt nämner 
tjänstemannen, producenten och personalkonsulten att de följer ”informella arbetsformer”. 
Tjänstemannen nämner att mycket av arbetet blir ad hoc. Politik handlar enligt tjänstemannen 
mycket ”om att ta saker som kommer upp, när det kommer upp på agendan”.  

Taylor menar att historia och erfarenhet (History and Experience) inom en verksamhet är en 
viktig faktor som påverkar och utvecklar medarbetarna inom en verksamhet. Genom en ökad 
specialisering exempelvis genom arbete med komplicerade uppgifter skapas erfarenheter.84 
En sådan erfarenhet uppfattar jag att både förvaltaren och tjänstemannen har genom sitt sätt 
att hantera information. De engagerar ofta andra kollegor i verksamheten i arbetet med 
information för att kunna ta del av tidigare erfarenheter och kunskap. I sin 
informationssökning tar de ofta hänsyn till och är medvetna om verksamhetens grunder och 
förhållningssätt.  

Karen Nowé Hedwall nämner i sin studie också att traditioner och värderingar är två faktorer 
som påverkar informationsarbetet hos enskilda individer.85 Jag får uppfattningen om att detta 
ses som viktigt hos många av informanterna i den här studien. Framför allt hos 
tjänstemannen, scouten och förvaltaren. En gemensam attityd är att de ofta vänder sig till 
informationskällor och personer inom verksamheten. Även om det inte finns någon formell 
struktur för informationsarbetet påverkas arbetet av andra strukturer. Sådana strukturer kan 
exempelvis vara traditioner på arbetsplatsen.  

Enligt produktchefen är det upp till varje medarbetare att se till att de har den information 
som de själva behöver för att kunna utföra sitt arbete. Målet är att alltid hitta ”starka källor”, 
det vill säga pålitliga källor, men det finns inte någon som primärt har ansvar för att det finns 
tillgång till rätt informationsresurs. Gemensamt för informanterna är att i stort sätt alla 
nämner att ”alla har ett eget informationsansvar”.  

6.2 Informationssökningssyften  
 
En annan faktor som ligger till grund för informationsbehovet är olika 
informationssökningssyften. Enligt Taylor söker vi information med utgångspunkt i olika 
syften.86 Informanterna i den här studien har undersökts utifrån sin arbetsroll och det innebär 
att de oftast har förpliktelse mot den verksamhet som de arbetar eller verkar inom. I 
arbetsrollen utför en person olika uppgifter och för att kunna utföra dessa söks information. 
Det bakomliggande syftet med varför information söks kan variera från att behöva bekräfta 
en utsaga, få förståelse för något eller till att kunna användas i förebyggande syfte.  

 
I intervjuerna framkommer fem olika syften med informationssökningen, såsom att hålla sig 
uppdaterad, förbereda arbetet, utveckla, planera, att kunna ta beslut, samt att överhuvudtaget 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

                                                        
84 Taylor 1991, s. 228. 
85 Nowé Hedwall 2007, s. 2-6. 
86 Taylor 1991, s. 229. 
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Syftet att hålla sig uppdaterad nämner alla informanterna. Att hålla sig uppdaterad och söka 
information med syfte att utveckla verksamheten handlar om att arbeta förebyggande (det 
som Taylor kallar för projective). Informationen används för att kunna förutse vad som 
kommer att hända i framtiden.87 De områden som informanterna önskar hålla sig uppdaterade 
inom varierar mellan bland annat film- och reklamområdet (producenten), aktuell politik 
(tjänstemannen, förvaltaren), teknikmarknaden (produktchefen). Enligt tjänstemannen ska de 
som politisk förening ”inte bara reagera på det som händer utan också agera”, vilket är hans 
ambition när han söker information.  

Producenten, personalkonsulten och tjänstemannen söker ofta information genom att rådfråga 
och diskutera med andra. Genom att göra detta utvecklas olika relationer mellan människor. 
Detta kallar Taylor för ett personligt eller politiskt informationssökningssyfte (Personal or 
Political). 88 Detta är en viktig del i informanternas informationssökningsarbete. Det 
informanterna får ut av den information som samtal och kontakter ger är i många fall svar på 
frågor om det redan finns liknade situationer eller om det är möjligt att dra lärdomar av 
tidigare erfarenheter. Detta kan kopplas till det som Taylor kallar för upplysning 
(Enlightenment). Kontakterna och samtalen med andra kan också ge problemförståelse 
(problem understanding) inför den arbetsroll och de problem som är relaterade till 
arbetsuppgifterna. 89 

Alla informanterna menar att de söker information för att kunna förbereda sitt arbete och 
utföra sina arbetsuppgifter. De försöker få en förståelse för ett fenomen eller ett problem. 
Detta kallar Taylor för Enlightenment.90  

Det sista informationssökningssyftet, att kunna ta beslut, som nämns av tre av informanterna 
(personalkonsulten, tjänstemannen och förvaltaren) kan kopplas till det som Taylor kallas för 
instrumental förståelse.91 När informanterna ska ta ett viktigt beslut behövs insikt om vad 
som ska göras och hur det ska utföras. Detta kan liknas vid instruktioner eller riktlinjer.   

Efter en genomgång av informanternas informationssökningssyften presenteras i nästa 
avsnitt, vilken typ av informationskällor som används för att tillgodose informationsbehovet.  

6.3 Informationskällor  
 
För att kunna besvara informationssökningssyftena använder informanterna sig av följande 
informationskällor: bibliotek (som en informationsresurs) böcker, databaser, internet, 
kontakter (av olika slag) och olika typer av tidningar (dagstidningar, facktidningar och 
föreningstidningar). Den typ av information som används mest av informanterna är 
kontakter/nätverk, internet och olika databaser. 

I analysen utgår jag från Höglund och Perssons modell där det finns fyra olika kategorier av 
informationskällor. Modellen visar informationskällor som är av intern eller extern karaktär. 
Interna informationskällor produceras inom den egna verksamheten och externa produceras 
utanför. Höglund och Persons modell skiljer också på formella och informella 
informationskällor. En informell informationskälla är exempelvis muntlig information och en 
formell informationskälla är tryckt informationsmaterial. 92    

                                                        
87 Taylor 1991, s. 230. 
88 Taylor 1991, s. 230. 
89 Taylor 1991, s. 230. 
90 Taylor 1991, s.230. 
91 Taylor 1991, s.230. 
92 Höglund och Persson 1984, s. 45-47. 
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Enligt Taylor är tillgången till information en av de viktigaste variablerna som styr 
informationsanvändandet. Att få information genom kollegor, vänner och bekanta ses i 
många avseende som en mer tillgänglig källa än formella källor speciellt i mer vardagliga 
sammanhang.93 När det gäller kontakter finns det ett stort behov hos informanterna att 
socialisera och upprätthålla olika nätverk för att skaffa information. Så sker hos producenten, 
produktchefen och tjänstemannen. Producenten är den som utmärker sig mest genom att 
framhålla att han lägger mycket tid och kraft på att prata och hålla kontakt med 
nyckelpersoner inom sitt område. Producentens arbete upplevs huvudsakligen inriktat på att 
hitta muntliga informationskällor. Han nämner att han ofta har muntlig kontakt med 
nyckelpersoner som hjälper honom att få fram det han önskar. Han säger också att ”skvaller” 
kan vara en typ av information.  

När det gäller nätverk så prioriteras nätverkande inom den egna verksamheten. Detta sker 
genom samtal med kollegor (tjänstemannen, förvaltaren och personalkonsulenten). I 
Mackenzies studie framkommer att nätverksverksbyggande och socialisering är en av de 
viktigaste delarna i själva informationssökningsarbetet. De mänskliga kontakterna är viktiga 
som källa och detta framhålls särskilt i studiet av mellanchefer. Kontakterna och de sociala 
nätverken kan bland annat användas för att förmedla information som kan leda till framtida 
beslut. Därför anser Mackenzie att det är viktigt att florera nätverken. Detta gäller både 
innanför och utanför en verksamhet.94  

Höglund och Persson menar att alla mänskliga informationskällor är informella, om det rör 
sig om samtal. Mänskliga kontakter kan enligt Höglund och Persons modell dessutom vara 
av intern karaktär och dit hör samtal med kollegor inom en verksamhet. Vidare finns det 
kontakter som betraktas som externa och dit hör kongresser och samtal med kolleger utanför 
verksamheten.95 

Det står helt klart att kontakter och nätverk är viktiga för informanterna i det dagliga arbetet 
med information. Att delta i nätverk innebär att man kommer närmare informationen. Genom 
olika relationer på arbetet ökar informationstillgängligheten. Mackenzie nämner att 
tillgänglighet till information och kontroll över information leder också till någon form av 
makt.96 Byström menar att informell kommunikation såsom samtal är särskilt viktigt i arbetet 
med komplexa arbetsuppgifter.97 Jag uppfattar detta som en av orsakerna till att alla 
informanterna nämner kontakter/ nätverk som en viktig del i arbetet med information. Genom 
att kommunicera och samtala upplever informanterna att de kan få den vägledningen och 
hjälp med det som är problematiskt i arbetssituationen. Det upplevs också som en 
lättillgänglig informationskälla. Det är helt klart att kontakter och nätverk i flera 
sammanhang används för att få en utsaga bekräftad.  

Vilken information informanterna använder är beroende på hur kontexten ser ut och utifrån 
vilka förutsättningar de arbetar. För de flesta informanterna känns det viktigt att använda sig 
av nätverk och mänskliga kontakter för att få information. Det är en källa som de känner sig 
säkra på. Kirk menar att genom konversation och dialog med andra kan man påverka och 
förändra människors förståelse och beteende.98 Byström menar att det är vanligare att 
konsultera andra personer än att söka information i dokumenterade källor. Individer föredrar 

                                                        
93 Taylor 1991, s. 228. 
94 Mackenzie, Maureen 2002. Information Gathering : the information behaviours of Line-Managers within a Business Environment, s. 5.   
95 Höglund och Persson 1984, s.45-47. 
96 Mackenzie 2004, s. 4‐8. 
97 Byström 1999, s.112ff. 
98 Kirk 2004, s. 2-5. 
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också interna källor som är lätta att få tillgång till.99 Detta är också den vanligaste 
uppfattningen bland de flesta av informanterna i den här studien.   

Den andra mest använda informationskällan bland informanterna är internet. Internet är 
precis som kontakterna en lättillgänglig informationskälla. Flera av informanterna menar att 
internet är bra för att få en första inblick i hur något förhåller sig och används ofta som ett 
verktyg för att bekräfta. Av Kirks studie framgår det att internet används som ett verktyg för 
verifikation. Information på internet verifieras genom andra källor såsom publicerade källor 
och erkända experter.100 Samma förhållande konstateras hos informanterna i den här studien. 
Flera av informanterna (förvaltaren, tjänstemannen, producenten, personalkonsulenten) 
använder internet för att kunna prenumerera på olika nyhetsbrev eller för att följa olika 
verksamheters hemsidor.   

En annan informationskälla som alla informanterna har stor användning för är dagspress. 
Flera av informanterna (tjänstemannen, förvaltaren, personalkonsulenten och produktchefen) 
har behov av att få information om vad som händer i omvärlden och söker information för att 
hålla sig uppdaterade inom olika områden.  

En tredje informationskälla som ofta används hos flera av informanter är olika typer av 
databaser. Enligt Höglund och Perssons indelning av informationskällor kan databaser både 
behandlas som formella informationskällor såväl externt som internt. De som främst 
använder olika typer av databaserna är förvaltaren, personalkonsulenten och tjänstemannen. 
Databaserna som de använder är i många fall inte tillgängliga för allmänheten. Förvaltaren 
använder dessa för att bland annat få fram personupplysningar och politiska handlingar.  

De informanter vars verksamheter använder flest olika typer av informationskällor är 
förvaltaren och tjänstemannen. Det är också dessa två som har tillgång till fler typer av 
informationskällor än de andra informanterna. Dessa informationskällor är bland annat 
sekretessbelagda databaser.  

6.4 Begränsningar och problem kring informationsinhämtningen  
 
Det grundläggande problem som uttrycks bland informanterna när det gäller arbetet med 
information handlar till stor del om att få tiden att räcka till. Informanterna hinner inte 
hantera den information som de har tillgång till och inte heller mängden information. I 
resultatdelen efterfrågas tre olika typer av informationskällor bland informanterna. Dessa är 
en extra person som skulle kunna hjälpa dem med arbetet, någon form av informationsportal 
och färdiggallrad och paketerad information.  

Den första kategorin, ”en extra person”, ”en extra utredare”, eller ”en extra person som 
ansvarar för research” önskar sig alla informanterna utom förvaltaren och personalkonsulten. 
Detta tyder på att de inte har tillräckligt med tid för alla uppgifter. Informationsarbetet är helt 
enkelt för krävande. Ofta finns det en tendens att söka mer information än vad som är 
nödvändigt. Byström framhåller att det finns ett samband mellan typen av arbetsuppgifter 
(task) och följaktligen hur informationssökningen går till. Hennes studie bekräftar att 
komplexiteten på arbetsuppgifterna påverkar informationsbeteendet. Ju mer komplexa 
arbetsuppgifterna är desto mer informationskällor används.101 Detta leder också till att det är 
svårt att välja och sortera bland källorna. Det finns en tendens hos de flesta av informanterna 
i den här studien, speciellt tjänstemannen, produktchefen, förvaltaren och producenten att 
använda många informationskällor. Arbetsuppgifterna som informanterna har är 
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mångfacetterade och detta leder till att istället för att minska antalet informationskällor så 
ökar man dem.  

Den andra kategorin av informationskällor som efterfrågas är att informationen är mer 
samlad. Alla utom producenten önskar sig mer ”samlad information” eller ”riktad 
information”. Sökfunktioner som ”styr filtreringen” och även gör informationen mer 
lättillgänglig efterfrågas.  

Produktchefen nämner att det är svårt att svara på om de har någon speciell strategi angående 
hur företaget ställer sig till värdering och relevans av informationskällor. Vidare tycker han 
att det svåraste är att veta hur han på snabbaste och enklaste sätt hittar det han söker. När 
informanterna pratar om internet påvisar lite reflektion kring tillförlitlighet och källkritik. 
Precis som resultatet i Erikssons studie visar, reflekterar respondenterna inte heller inte så 
djupt kring vare sig sökprocessen eller kring information och vad som är kvalitet.102  

Tjänstemannen menar att det svåra är att inte ”drunkna i den flod av information” som väller 
in varje dag och det gäller att hitta de relevanta delarna. Antagligen skulle han kunna 
förbereda sig mer i varje enskild fråga eftersom det finns så mycket information att tillgå, 
men det är en fråga om resurser och framför allt tid. Enligt Taylors studie finns det en allmän 
attityd till information, som förvisso är omedveten, att man tänker desto mer information 
desto bättre. En sådan attityd leder till att verksamheten tar in för mycket information. Han 
nämner bland annat att detta är speciellt vanligt hos chefer. 103 Problem med att finna relevant 
information och förhålla sig till den handlar i många avseenden om hur komplexa eller enkla 
problemen i arbetssituationen är. Det kan också, i ett vidare perspektiv handla om hur bra 
eller dåligt ett problem är formulerat.104 Vet man inte exakt vad man behöver för en uppgift 
finns det ofta en tendens att ta in mer information än vad som behövs, eller ta in fel 
information. I en arbetssituation tror jag det är viktigt att avgränsa och bena ut vad det är som 
man är ute efter.  Taylor anser att användare bedömer problem som genereras i en speciell 
miljö genom hur en förväntad effekt och beskaffenhet på informationen (hur responsen) är. 
Detta beskrivs oftast i konkreta informationstermer eftersom det är så problemet ska lösas. 105 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                        
102 Eriksson 2004, s. 20.  
103 Taylor 1991, s. 230. 
104 Taylor 1991, s. 224- 226. 
105 Taylor 1991, s. 225. 
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7. Diskussion och slutsats   
 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka informationsbehovet 
hos en grupp individer som arbetar i informationsintensiva miljöer och/eller har som 
arbetsuppgift att söka och hantera information inom sin verksamhet. Det är deras individuella 
erfarenheter och upplevelser av behovet av information som står i fokus.  I uppsatsen har jag 
utgått från tre frågeställningar. I det här avsnittet kommer jag sammanfatta de slutsatser jag 
kommit fram till. 
 

• Vilken typ av information är relaterad till informanternas arbetsuppgifter? 
 

Resultatet visar att den information som är relaterad till informanternas arbetsuppgifter är 
ämnes- och innehållsmässigt olik och kopplad till den verksamhet som de sysslar med. Några 
exempel på sådana skillnader är att de söker information inom områdena politik 
(tjänstemannen, förvaltaren, personalkonsulten), friskvård och hälsa (personalkonsulten), 
reklam och film (producenten), samt medicin och sjukvård (produktchefen). Även om 
informationen är ämnes- och innehållsmässigt olik framkommer det av resultatet flera 
gemensamma förhållningssätt hos informanterna när de söker information.  

Ett gemensamt drag för att få fram relevant information till verksamheten är att de ofta 
vänder de sig till personer eller informationskällor som finns tillgängliga inom verksamheten. 
Andra sätt att få tag på rätt information är genom kontakter med kollegor utanför 
verksamheten och nätverk inom samma verksamhetsområde.  
 
Det finns en gemensam nämnare för hur informanterna gör för att få fram information, 
nämligen att alla informanterna saknar en formell funktion för informationsinhämtning. Det 
finns inte heller bland någon av informanterna någon form av omvärldsbevakning. Vad som 
däremot tycks påverka flera av informanterna är olika informella strukturer. Förvaltaren 
nämner bland annat ”regler och ramverk att förhålla sig till såsom lagar och olika föreskrifter 
och myndigheter”. Ett annat exempel är scouten som nämner att de har ”stadgar att följa”. 
Även om det inte finns någon formell struktur för informationsinhämtningen hos någon av 
informanterna upplever jag det som om informanterna tycker det är viktigt att rådfråga och 
konsultera andra i verksamheten innan de utför en handling av något slag. Taylor kallar detta 
för organisationens påverkan och handlar om att organisationens stil och struktur gällande 
exempelvis informationsinhämtningen speglar hur användarna gör för att få fram 
information.106 Förvaltaren nämner att för henne är det viktigt att förhålla sig till lagar och 
föreskrifter i sitt arbete, vilket även gäller när hon söker information. För producenten är det 
viktigt att prata med andra inom samma bransch och därför blir det en viktig faktor när han 
söker information. Scouten nämner också att traditioner för verksamhet är viktiga när hon 
utför sitt arbete och söker information för aktiviteter som rör hennes arbete. Detta är något 
som även tjänstemannen nämner. Taylor menar att detta är något som påverkar och utvecklar 
medarbetarna inom en verksamhet.  Genom att se på tidigare händelser och genom en ökad 
specialisering av vissa arbetsuppgifter skapas erfarenheter. 107 

                                                        
106 Taylor 1991, s. 227.  
107 Taylor 1991, s. 228. 
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Sammanfattningsvis så är informationsbehoven bland informanterna ämnes- och 
innehållsmässigt olika. De flesta informanterna använder sig gärna av kontakter inom 
verksamheten när de söker information. De konsulterar även andra personer utanför 
verksamheten, oftast inom samma bransch. Arbetsrollen och informanternas verksamhet 
påverkar hur informanterna söker information. Ingen av informanterna har någon form av 
formell struktur för informationsinhämtningen, men flera av informanterna menar att de har 
informella strukturer som är viktiga när de söker information. Gemensamt för informanterna 
är att de alla menar att verksamheterna har ett gemensamt informationsansvar.  
 

• I vilket syfte söks information?  
 
Av resultatet framkommer fem olika informationssökningssyften hos informanterna. Syftena 
är förbundna med de förpliktelser informanterna har gentemot sin arbetsgivare. Enligt 
Taylors modell söker informanterna utefter följande syften: att hålla sig uppdaterad, att 
förbereda arbetet, att utveckla, att planera och för att kunna ta beslut samt för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.  
 
Alla informanterna nämner att de söker information för att hålla sig uppdaterade. Genom att 
hålla sig uppdaterad om vad som sker kan informanterna arbeta förebyggande, det som i 
Taylors taxonomi kallas för just förebyggande. Enligt tjänstemannen ska de som politisk 
förening ”inte bara reagera på det som händer utan också agera.” Hit hör också menar jag 
informationssökningssyftet att utveckla verksamheten. De områden som informanterna 
önskar hålla sig uppdaterade inom varierar mellan bland annat film- och reklamområdet 
(producenten), aktuell politik (tjänstemannen, förvaltaren), teknikmarknaden 
(produktchefen).  
 
Ett informationssökningssyfte som nämns bland alla informanterna är att kunna förbereda sitt 
arbete. Detta är ett grundläggande informationssökningssyfte som jag menar speglar i stort 
sett alla de andra informationssökningssyftena. 
 
Bland flera av informanterna uppfattar jag att förståelse för traditioner inom verksamheten 
och för den enskildes arbete med information. Det yttrar sig exempelvis genom att flera av 
informanterna gärna undersöker och rådfrågar hur olika saker har sett ut och behandlats inom 
verksamheten tidigare. Genom att arbeta på det sättet kommer de också i kontakt med andra 
människor och skapar därigenom kontakter och nätverk. Detta är ett viktigt område för att 
kunna utveckla relationer och kan liknas vid det informationssökningssyfte som Taylor kallar 
för personligt eller politiskt informationssökningssyfte.108 
 
Vidare nämner tre av informanterna (personalkonsulenten, tjänstemannen, förvaltaren) att de 
söker information för att kunna ta beslut. När informanterna ska ta ett viktigt beslut behövs 
insikt om vad som ska göras och hur det ska utföra. Taylor benämner detta för instrumental 
förståelse.   
 
 

• Vilka informationskällor använder man sig av i sin yrkesutövning och vilka 
efterfrågas och varför?  

 

                                                        
108 Taylor 1991, s. 230. 
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För att tillgodose de informationssökningssyften som nämnts i föregående stycke har det 
under intervjuerna framkom att informanterna i stora drag använde sig av följande 
informationskällor; böcker, databaser, internet, kontakter/nätverk samt tidningar 
(dagstidningar och facktidningar). 
 
De informationskällor som användes mest var kontakter/ nätverk, internet och olika 
databaser. När det gäller kontakter och nätverk finns det ett stort behov hos informanterna att 
socialisera och upprätthålla olika nätverk för att skaffa information. Producenten, 
produktchefen och tjänstemannen är de informanter som framförallt nämner detta som ett 
viktigt sätt för att få fram viktig information. Detta uppfattas som en lättillgänglig 
informationskälla. Det var därför inte helt oväntat att detta tillvägagångssätt prioriterades 
även bland informanterna i den här studien. Ofta tror jag det som finns nära till hands är det 
som primärt används.  

När det gäller nätverk så prioriteras nätverkande inom den egna verksamheten 
(tjänstemannen, förvaltaren, personalkonsulenten). Detta sker genom samtal med kolleger. 
Mackenzies nämner att nätverksbyggande är en av de viktigaste delarna i 
informationssökningsarbetet.109 Det visar även den här studien. Genom att kommunicera och 
samtala upplever informanterna att de kan få vägledning och hjälp bland annat i 
problematiska situationer.   

Den andra mest använda informationskällan är internet. Internet är på många sätt också en 
lättillgänglig informationskälla. Många av informanterna använder internet ofta med syfte att 
få en första inblick i ett fenomen eller få bekräftelse. Kirk nämner i sin studie också att 
internet används just för det syftet. 110 

Den tredje mest använda informationskällan är databaser. Databaserna används främst av 
förvaltaren, personalkonsulenten och tjänstemannen. Databaserna som de nämner innehåller, 
utifrån vad som framkommit under intervjun, ofta material som inte är till för allmänheten. 
Det kan också handla om sekretessbelagda databaser (förvaltaren).  

Övriga informationskällor som nämns är böcker och tidningar (dagstidningar och 
facktidningar). Det är för informanterna viktigt att äga, eller ha böckerna eller tidskrifterna 
nära tillhands.  Ett resultat som också Mackenzie kommer fram till i sin studie. Att äga 
information innebär även kontroll och makt över den.111 
 
När det gäller frågan om efterfrågan av olika informationskällor är den sammankopplad med 
de problem som informanterna i studien har kring sitt arbete med information.  I resultatdelen 
efterfrågas tre olika typer av informationskällor bland informanterna. Dessa är en extra 
person som skulle kunna hjälpa dem med arbetet, någon form av informationsportal och 
färdiggallrad och paketerad information. 

En extra person önskas för att underlätta informationsinskaffningen. Tjänstemannen nämner 
bland annat extra utredningsmän som skulle kunna hjälpa dem med att komma med 
alternativa förslag i olika frågor. Producenten nämner att han gärna skulle vilja ha en 
jourhavande informationsanskaffare som kunde kontaktas vid behov.  

Vidare nämns en informationsportal som en lösning för att samla informations på ett ställe. 
Tjänstemannen nämner att han önskar sig en nyhetsportal. Förvaltaren nämner också en 
portal för länsstyrelserna, domstolarna, socialtjänsten och vården.  

                                                        
109 Mackenzie 2002, s. 5. 
110 Kirk 2004, s. 2-5. 
111 Mackenzie 2004, s . 4-8. 
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En annan informationsresurs som efterfrågas är färdiggallrad och paketerad information. Inte 
helt olik den föregående. Detta skulle göra informationen mer lättillgänglig och det skulle 
vara lättare att göra urval. Precis som resultatet i Janussons studie visar anser jag att önskan 
om färdiggallrad och paketerad information är en produkt av att informanterna tar in för 
många informationskällor i sitt arbete.112 Anledningen till detta är att arbetsuppgifterna har en 
hög grad av komplexitet och att det finns en tendens att ta in fler informationskällor för att 
gardera sig. Vidare menar jag att bristen på formella sätt att hämta in information gör att det 
finns en osäkerhet bland informanterna. Detta leder i sin tur att de tar in för mycket 
information och har därmed svårt att sovra bland den. 

Även om flera av informanterna inte uttrycker att de har några större problem med att hämta 
in relevant information eller att hitta rätt uppgifter upplever jag att problem finns. Många 
nämner att det finns problem med att filtrera informationen, vilket jag tror är ett tecken på att 
man inte har tillräcklig kunskap om källkritik och att informanterna helt enkelt väljer att ta in 
mer information än de kan hantera. 

Jag återkommer hela tiden till citatet ”är detta verkligen allt” som en av informanterna 
yttrade under intervjuerna. Det visar på de problem som informanterna upplever i sitt arbete 
med information. Av resultatet framgår att brist på gemensamma grunder, värderingar och 
strukturer för arbetet med information är några av de faktorer som gör att informanterna 
känner sig vilsna i sitt arbete med information.   

Även om inte alla informanterna uttryckligen säger att de har problem med att hantera all 
information som kommer in upplever jag att det finns flera strukturella problem. Resultatet 
av vilka informationskällor som informanterna efterfrågar ligger till grund för mitt 
antagande. Precis som resultat i Janusson studie visar, menar jag att det finns en brist på 
överskådlighet och organiserad omvärldsbevakning113. Strukturerna behöver stramas upp och 
en gemensam grund för verksamhetens informationssökningsarbete skulle förenkla arbetet. 
Förvaltaren är dock ett undantag när det gäller detta. Där finns det finns någon form av 
gemensam struktur.   

Informanternas arbetsuppgifter har i flera fall en hög grad av komplexitet, vilket resulterar i 
att de väljer att konsultera många informationskällor för att kunna hitta rätt information. 
Detta leder i sin tur till en ökad arbetsbörda och behovet av en mer samlad information ökar.  

I den här studien har den empiriska undersökningen bestått av personer som är ansvariga för 
information inom olika verksamheter. Individerna som studerats i den här uppsatsen kommer 
oundvikligen att ses utifrån den kontext, det vill säga det yrkesmässiga sammanhang som 
personerna befinner sig i, men det är deras individuella erfarenheter och upplevelser av 
behovet av information och sättet de söker eller hämtar information som stått i fokus. Jag 
inser att det föreligger en risk för missuppfattning när det gäller informanterna. I många 
studier används homogena yrkesgrupper såsom exempelvis läkare eller sjuksköterskor men 
här läggs fokus på en grupp av personer som aktivt arbetar med information inom olika 
verksamheter. Utgångspunkten i studien har varit att försöka se dem som en enhetlig grupp 
för att kunna visa på hur skiftande den här uppgiften är i olika verksamheter och för dem som 
utför den.  

Genom att välja kvalitativa intervjuer som metod har jag haft förhoppning om att skapa en 
närhet till informanterna. Syftet var att kunna ta reda på hur informanten söker information 
och få fram den roll informanten har i sitt informationssökningsarbete. Jag har också varit 

                                                        
112 Janusson 2004, s. 43-44. 
113 Janusson 2004, s. 43-44. 
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noga med att korrekt återge det som informanterna berättat för mig och inte försökt leda dem i 
intervjusituationen endast utan återgivit, ord för ord vad de har sagt.  

Hade informanterna i den här studien kunnat ge likartade svar vid en upprepad intervju? Det 
finns en stor risk att intervjuerna hade givit annorlunda svar om jag gjort intervjuerna idag. 
Däremot var situationen standardiserad, det vill säga upplägget för intervjuerna såg likadant 
ut och informanterna har fått samma typ av frågor. En kvalitativ metod ställer stora krav på 
utförlighet i metodbeskrivningen och detta har jag också lagt stor vikt vid. På så sätt hoppas 
jag att jag vidtagit de åtgärder som krävts för att uppnå en god reliabilitet.  

Jag tror det finns många intressanta infallsvinklar att studera och utröna inom ämnet 
informationsbehov. Bland annat tror jag det hade varit intressant att gå in lite närmare på 
strukturen för själva informationsinhämtningen. Många forskare som används som 
referensmaterial har gjort studier som enbart ser på detta. Karen Nowé Hedwalls Tensions 
and Contradictions in Information Management An Activity-theoretical Approach to 
Information Activities in a Swedish Youth/Peace Organisations, är ett exempel på en studie 
som gör detta.  Under själva intervjuerna och under själva arbetet med uppsatsen märkte jag 
att det fanns mycket jag gärna hade velat utveckla gällande strukturerna kring 
informationsinhämtningen och vad dessa har för betydelse för individen i en verksamhet. 
Detta tror jag kommer bli mer och mer viktigt i framtiden. Jag tror också att fler 
verksamheter kommer att få upp ögonen för hur viktigt det faktiskt är med strukturer och 
rutiner kring detta.  
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Sammanfattning  
 
Idén till den här uppsatsen väcktes när jag studerade kursen, organisationen och dess 
informationsresursers användning och utveckling. Ämnet intresserade mig och jag valde 
därför att fördjupa mig i individens roll som informationsförmedlare i en verksamhet.  Att 
söka information på en arbetsplats innebär ofta förpliktelser.  
 
Fokus för den här undersökningen är informationssökningsbeteendet hos en grupp individer 
som aktivt arbetar med information inom olika verksamheter. Gemensamt för den här 
gruppen är deras arbetsuppgifter med information. Grundtanken har varit att studera hur de 
arbetar inom sitt specifika område utifrån deras olika yrken. För att belysa 
informationsbehovet och informationssökning har följande frågeställningar valts:  

• Vilken typ av information är relaterad till informanternas arbetsuppgifter? 
• I vilket syfte söks information?  
• Vilka informationskällor använder man sig av i sin yrkesutövning och vilka 

efterfrågas och varför?  
 

Den teoretiska ramen för denna studien utgår från Taylors studie Information Use 
Environments. För att kunna belysa och få fram informanternas informationsbehov och 
informationssökningsprocess använder jag en kvalitativ metod.  I studien görs intervjuer med 
sex olika personer som aktivt arbetar med information i sitt arbete. I fyra fall av sex utfördes 
intervjuerna på arbetsplatsen.  

I resultatet framkommer att ingen av informanterna upplever att det finns någon formell 
struktur för informationsinhämtningen. Det finns inte heller någon särskild form för 
omvärldsbevakning hos någon av informanterna. Gemensamma traditioner och värderingar 
visade sig vara viktiga i informationsarbetet. Den allmänna attityden hos de flesta av 
informanterna är att alla i verksamheten har ett personligt informationsansvar.  

Resultatet visar att information som är relaterad till informanternas arbetsuppgifter ofta är 
information som finns tillgänglig inom verksamheten. För att finna relaterad information till 
arbetsuppgifterna använde de flesta informanterna sig av olika kontakter och nätverk. 
Informationen som informanterna söker är ämnes- och innehållsmässigt olik och beroende av 
vilken verksamhet som informanten verkar inom. I studien framkommer fem olika 
informationssökningssyften. Dessa är att hålla sig uppdaterad, att förbereda arbetet, att 
utveckla, att planera, för att kunna ta beslut, samt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

Informanterna använder sig av följande informationskällor i sin yrkesutövning: bibliotek, 
böcker, databaser, internet, kontakter/nätverk och olika typer av tidningar såsom 
dagstidningar, facktidningar och föreningstidningar. Kontakter/nätverk, dagspress och 
internet visade sig vara de informationskällor som användes mest frekvent bland 
informanterna. Kontakter och nätverk ansågs som en lättillgånglig och bra informationskälla.  
Flera av informanterna hade dagligen kontakt med personer inom olika nätverk både inom 
och utanför verksamheten. Att få information genom nätverk/kontakter ansågs som en säker 
informationskälla.  Att socialisera och att upprätthålla nätverken är en del i själva arbetet med 
information.   De flesta informanterna använde sig av dagspress och olika typer av bransch- 
och facktidningar i sitt arbete för att hålla sig uppdaterad om förändringar och för att kunna 
arbeta proaktivt. Internet användes av informanterna för att få en första inblick i ett problem 
eller för att kunna bekräfta en utsaga.   
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Studien visar att informanterna har en tendens att ta in för många informationskällor. 
Tidigare forskning i ämnet visar att detta är ett vanligt fenomen bland individer som har 
komplexa arbetsuppgifter. Detta leder till att informanterna har svårt att filtrera information. 

Resultatet visade på att tre olika typer av informationskällor efterfrågades av informanterna: 
en extra person, någon form av informationsportal, och färdiggallrad och paketerad 
information. Flera informanter i studien önskar sig extra hjälp med informationsarbetet 
eftersom de upplever sitt arbete som krävande och att arbetsuppgifterna är mångfacetterade. 
Ofta finns det en tendens att ta in mer information än vad som är nödvändigt.  

En annan informationsresurs som efterfrågades var en informationsportal. Ett exempel på hur 
en sådan informationsportal kan se ut är en sida där flera verksamheter kan samla gemensam 
information. Vidare önskar sig informanterna även i likhet med en informationsportal, 
färdiggallrad och paketerad information. Många nämner att det finns problem med att filtrera 
information. Detta är ett tecken på att man inte har tillräcklig kunskap, eller att informanterna 
väljer att ta in mer information än de kan hantera.  
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Bilaga 1 
                                       Intervjufrågor 

 

Allmänna frågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 
 

2. Hur länge har du varit anställd här? Hur länge har du varit anställd inom ditt fält? 
 

3. Anställningstitel? 
 

4. Kan du ge en beskrivning på dina arbetsuppgifter? 
 

      Organisatoriskt  

 

5. Hur fattas beslut inom verksamheten?   
 

6. Har ni en medveten strategi för att inhämta information?  
 

7. Har ni en funktion för exempelvis omvärldsbevakning? (ex.En person som har som 
uppgift/eller avdelning där man ex tittar på hur andra kommuner/föreningar/företag 
gör?) 

 

8. Om inte, hur gör ni för att skaffa information? 
 

9. Vad finns det för externa händelser eller aktörer som har betydelse för er verksamhet? 
 

Information och informationsbehov, informationsresurser 

 

10. Vem (om det finns någon sådan) inom verksamheten anser du vara primärt ansvarig 
för att ni har tillgång till rätt information?  

 

11. Vad upplever ni att ni har för informationsbehov för det arbetet ni utför? (Ex. 
telefonnummer, konkurrenter, trender, politiska förändringar osv.)  
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12. Hur gör ni för att hitta information? Vart letar ni? På vilket sätt söker du information 
(med vilka verktyg ex.)?  

 

13. I vilket syfte söker ni information (tex. för att kunna fatta ett beslut, planering eller 
något annat)? 

 

14. Är ni tillfredställda med den information ni får tag på?  
 

   Värdering av källor /Källkritik 

 

15. På vilket sätt anser du att ni har tillgång till relevant information? Hur värderar ni 
källorna?  

 

16. Känner ni att ni har tillräckligt med informationsresurser för att tillgodose de behov 
som ni har? 

 

Typ av källor 

 

17. Vad har ni för resurser/ källor (databaser, tidningsartiklar, böcker, Internet, 
människor/kontakter mfl.)?  

 

18. Vilka källor föredrar du när ni söker information? 
 

19. Var får ni tag på informationsresurserna? Genom vilka kanaler finner ni dem?  
(Exempelvis reklam, informationsbrev, Internet, andra aktörer på marknaden? ) 

 

20. Tar informationsanskaffningen mycket tid i anspråk?  
 

Externa resurser 

 

21. Anser du att det finns informationsbehov inom verksamheten som ni inte kan lösa 
själva?  

 

22. Behöver du hjälp av någon annan för att skaffa information?  (Internt eller externt). 
Frågar du ofta kolleger eller ringer någon eller kolla på webben? 
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23. Finns det några speciella problem när ni söker information? Om ja, hur löser ni dessa? 
 

24. Kan du komma på något som skulle kunna underlätta informationsanskaffningen som 
du upplever fattas på din arbetsplats i dagsläget? 

 

25. Har ditt informationssökningsarbete förändrats under de åren du arbetat här? Om ja, 
hur har detta förändrats? 

 

26. Om ni skulle ha tillgång till en extern informationstjänst hur skulle en sådan kunna se 
ut, om du fick bestämma? 

 

27. Om kostnad inte var en fråga, vilken typ av informationssökning skulle du låta någon 
annan utföra? 

 

28. I dagsläget, av det du vet av folkbiblioteket, skulle det kunna vara en tillgång för dig 
gällande informationsanskaffning? Om ja, hur? 

 

29. Vad skulle du helst se fanns tillgängligt på ett folkbibliotek utifrån din yrkesroll? 
 

 
 

 

 


